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3. Dades sociolingüístiques dels alumnes dels programes 

educatius bilingües 

Un dels qüestionaris que han contestat els alumnes consta de seixanta-tres ítems 
que es poden classificar en cinc apartats : a) dades personals i escolars dels enquestats ; 
b) dades socials i lingüístiques de les famílies dels enquestats ; c) dades sobre la història 
lingüística personal dels enquestats i el coneixement i l’ús de les llengües catalana i 
castellana ; d) dades sobre els usos lingüístics i les normes d’ús lingüístic dels 
enquestats ; e) dades sobre el grau d’identificació amb les identitats valenciana i 
espanyola dels enquestats.51 

Les respostes al qüestionari permetran conéixer en profunditat les 
característiques dels alumnes que segueixen programes educatius bilingües a la comarca 
de l’Alacantí. D’altra banda, algunes de les dades de tipus social i sociolingüístic 
d’aquest qüestionari serviran en altres capítols d’aquest treball com a variables 
independents per a l’anàlisi sociolingüística d’aspectes com ara el model de llengua dels 
alumnes, la seguretat lingüística, el predomini de les llengües catalana o castellana, les 
actituds lingüístiques envers la llengua catalana o la percepció que tenen de la vitalitat 
etnolingüística de les dues llengües oficials del País Valencià. 

Per tant, tot seguint l’esquema del qüestionari farem un estudi descriptiu que 
permeta conéixer la realitat social i lingüística d’aquestes primeres generacions 
d’alumnes dels programes educatius bilingües de la comarca de l’Alacantí. 

3.1 Dades personals i escolars dels enquestats 

Edat 

La gran majoria dels alumnes de l’estudi es troben entre els 13 anys (64.7%) i els 
14 (29.4%), tal i com correspon al nivell educatiu que cursen. Només un 1% dels 
alumnes no ha fet encara els 13 anys i un 5% en té més de 14. 

                                                 
51 Per a l’elaboració d’aquest qüestionari s’han tingut en compte els treballs de Bastardas (1986 : 116-

128), de Boix (1993 : 218-224) i d’Erill, Farràs i Marcos (1992 : 203-215). El qüestionari es pot consultar 
en la figura 1 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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Hi ha un clar desequilibri en les edats pel que fa al sexe. Com es pot observar en 
el gràfic 1, hi ha un percentatge significativament major de dones en l’edat de 13 anys, 
mentre que els percen-
tatges d’hòmens superen 
de prou els de dones a 
partir dels 14 anys. 
L’anàlisi estadística permet 
demostrar que les dife-
rències que hi ha no són 
degudes a l’atzar (p = 
0.0015).52 Per tant, s’ha de 
concloure que les xiques 
tendeixen a ser comparati-
vament més jóvens que els 
seus companys de classe. L’explicació més versemblant és que les xiques són millors 
estudiants i tenen menor tendència a repetir curs que no els xics. 

Sexe 

En la mostra hi ha un percentatge una mica major de xiques (52.5%) que de xics 
(47.5%). No hi ha diferències significatives respecte a aquesta variable pel que fa a 
altres variables, com ara lloc de residència, grup-classe, programa educatiu, etc., sinó 
únicament la deguda a l’edat que s’acaba de comentar. En el Cens de 1991 hi havia a la 
comarca de l’Alacantí per als grups d’edat de 6, 7 i 8 anys (és a dir, l’edat que tenien la 
majoria dels alumnes enquestats en el moment de fer-se el cens) un 51.7% d’homes i un 
48.3% de dones.53 Per tant, i malgrat el lapse temporal entre la data del cens i la 
realització del treball de camp, sembla que hi ha un cert esbiaixament pel que fa a 
aquesta variable en la mostra amb què es treballa. 

                                                 
52 Es poden consultar les dades de l’anàlisi estadística en la figura 2 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

Com que es tracta d’una taula simplement ordenada (l’edat és una variable numèrica, encara que no està 
distribuïda normalment) i la variable sexe és dicotòmica, afegim els resultats de la prova U de Mann-
Whitney, que són els que es comenten en el text, per la major potència estadística de la prova. 

53 Per a les poblacions estudiades, les dades del Cens de 1991 per als mateixos grups d’edat són : 
a) Alacant : 51.86% d’hòmens i 48.14% de dones ; b) Mutxamel : 54.13% d’hòmens i 45.87% de dones ; 
c) Xixona : 51.39% d’hòmens i 48.61% de dones. 
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Lloc de residència 

Com és lògic, la gran majoria dels alumnes enquestats viuen a Xixona (43.6%), 
Alacant (25.7%) o Mutxamel (23.8%). Hi ha petites proporcions d’alumnes que 
resideixen a altres poblacions de la comarca : Sant Joan (1.5%), el Campello (1.5%) i 
altres poblacions (4%).54 

Lloc de naixement 

El 25.2% dels alumnes són nascuts a Alacant i el 55.9% a altres poblacions de la 
comarca de l’Alacantí. En total sumen un 81.1% d’alumnes que han nascut a la mateixa 
comarca on viuen en l’actualitat. La resta d’alumnes provenen : a) un 5.4% d’altres 
poblacions valencianoparlants del País Valencià ; b) un 2.5% d’altres poblacions 
castellanoparlants del País Valencià ; c) un altre 2.5% de Catalunya o de les Illes 
Balears ; d) un 8.4% de poblacions espanyoles de fora dels territoris de llengua catalana 
o d’altres països. La gran majoria dels alumnes que provenen de fora del País Valencià 
porten residint en aquestes terres una part molt important de la seua vida : el 38.1% fa 
11 anys o més que hi viu, i el 47.6% entre 6 i 10 anys. Només un 4.8% (1 alumne) fa 
entre 3 i 5 anys que viu al País Valencià, i un 9.5% (2 alumnes) menys de 3 anys. 

Programa educatiu 

Com ja s’ha comentat, s’han tingut en compte finalment en el treball 67 alumnes 
(el 33.2%) que cursaven el Programa d’Immersió Lingüística, 14 (el 6.9%) que seguien 
el Programa d’Ensenyament en Valencià, 33 del Programa de Incorporació Progressiva 
amb equilibri entre les àrees de coneixement impartides en català i les àrees impartides 
en castellà (16.3%), i 88 alumnes de Programes d’Incorporació Progressiva impartits 
totalment o majoritàriament en castellà (43.6%). En el moment de realització de 
l’enquesta, els alumnes dels Programes d’Incorporació Progressiva dels col·legis públics 
Arbre Blanc, Enric Valor i Eloy Coloma cursaven en català únicament l’assignatura de 
llengua (Valencià). Els alumnes del Programa d’Incorporació Progressiva del C.P. 
Cristòfol Colom rebien quatre assignatures vehiculades en català : l’assignatura Valencià 
i tres més. En el Programa d’Immersió Lingüística del C.P. Sagrada Família els alumnes 
rebien cinc assignatures en català : l’assignatura Valencià i quatre més. I, per últim, els 
alumnes dels Programes d’Immersió Lingüística dels col·legis públics Arbre Blanc i 

                                                 
54 Són poblacions com ara Busot, Sant Vicent del Raspeig, la Torre de les Maçanes, etc.  
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Enric Valor, i els alumnes del Programa d’Ensenyament en Valencià del C.P. Cristòfol 
Colom rebien sis assignatures o més en llengua catalana, tot incloent-hi l’assignatura de 
llengua. Pel que fa al pla d’estudis, els alumnes dels col·legis públics Arbre Blanc i 
Sagrada Família seguien estudis de vuitè de EGB, mentre que la resta de grups 
d’alumnes cursaven 2n curs d’ESO. 

3.2 Dades socials i lingüístiques de les famílies dels enquestats 

Lloc de naixement dels pares i de les mares 

Hi ha diferències importants entre el lloc de naixement dels pares i de les mares, i 
el dels enquestats. Pel que fa als pares, el 14% van nàixer a Alacant, i el 39% a altres 
poblacions de la comarca de l’Alacantí. En el cas de les mares, el 16.6% va nàixer a 
Alacant i el 33.2% va nàixer a altres poblacions de la comarca. Hi ha, per tant, un 53% 
de pares i un 49.8% de les mares que són autòctons de la comarca de l’Alacantí, enfront 
del 81.1% dels fills. 

La resta de pares i mares provenen : el 6% dels pares i el 7% de les mares 
d’altres poblacions valencianoparlants del País Valencià ; el 4% dels pares i el 4.5% de 
les mares de poblacions castellanoparlants del País Valencià ; el 2.5% dels pares i el 
0.5% de les mares de Catalunya o de les Illes Balears ; el 34.5% dels pares i el 38.2% de 
les mares de la resta d’Espanya o d’altres països. Per tant, es pot concloure que només 
el 61.5% dels pares i el 57.3% de les mares van nàixer en poblacions de parla catalana. 
Si es considera el lloc de naixement de pares i mares, el 24.9% de les parelles estan for-
mades per pares i mares nascuts a zones no catalanoparlants, el 44.2% són parelles de 
pares i mares autòctons i el 31% de les parelles serien mixtes.55 

                                                 
55 S’han considerat autòctons els pares i les mares nascuts a Alacant, la comarca de l’Alacantí, alguna 

altra comarca catalanòfona del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears. S’han considerat com a zones 
no catalanoparlants les comarques castellanòfones del País Valencià, la resta de l’estat espanyol i altres 
estats. Són criteris semblants als emprats per Erill, Farràs i Marcos (1992 : 34-35). 
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Es poden analitzar les relacions entre el tipus de parella i l’escolarització dels fills 
a partir de les dades del gràfic 2. Com s’hi pot comprovar, en el PIP, que podria definir-
se com l’opció educativa 
habitual, i per tant no 
marcada (cal recordar que 
els alumnes estudiats 
formen part de les primeres 
promocions en què es podia 
triar el programa educatiu), 
hi ha un equilibri entre els 
tres tipus de família. En el 
PIL, en canvi, ja es 
comença a observar un 
major predomini de les 
parelles mixtes i, sobretot, de les parelles formades per pares i mares autòctons. Per 
últim, en el PEV no hi ha cap parella forana, i augmenta molt la distància entre les 
parells mixtes i les de pares autòctons, que predominen clarament. L’anàlisi estadística 
mostra, una vegada més, que les diferències obtingudes són massa grans perquè es puga 
pensar que són degudes a l’atzar (p = 0.00080).56 

La mostra amb què es treballa no és proporcional respecte de la grandària de les 
poblacions estudiades. A 
més, la incidència de la im-
migració –i per tant els per-
centatges dels diferents tipus 
de parella segons l’origen 
dels pares–, és diferent per a 
cadascuna de les localitats en 
què se centra el treball. Per 
això, s’ha considerat conve-
nient introduir en l’anàlisi la 
variable lloc de residència. 
Els resultats es poden veure representats al gràfic 3. 

                                                 
56 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 3 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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gràfic 2 : tipologia familiar segons l’origen dels pares en els 

diferents programes educatius 
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gràfic 3 : tipologia familiar segons els programes educatius de cada 

localitat (A = Alacant ; M = Mutxamel ; X = Xixona). 
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S’hi poden veure com els canvis més notables es donen al PIP. Mentre que a 
Mutxamel es mantenen uns percentatges bastant equilibrats entre els diferents tipus de 
parella, semblants als percentatges globals que s’acaben de comentar, en el PIP d’Ala-
cant es dispara el percentatge de parelles foranes (62.1%), a costa de les parelles mixtes 
(20.7%) i de les autòctones (17.2%), i a Xixona les parelles foranes estan en franca mi-
noria (15.7%). Aquestes xifres reflecteixen, entre d’altres coses, el diferent percentatge 
d’immigració de les poblacions de l’estudi.57 Pel que fa al PIL, cal destacar sobretot el 
baix percentatge de parelles foranes d’Alacant, (9.1%) que contrasta amb el més elevat 
de Mutxamel (28.6%).58 Aquest percentatge més elevat reflecteix segurament el fet que 
els alumnes del PIL d’Alacant estan molt més seleccionats que els alumnes dels 
programes d’immersió de les altres poblacions de la comarca.59 

Situació socioprofessional i estudis dels pares i de les mares 

En la taula 1 hi ha un resum de les ocupacions dels pares i de les mares dels 
alumnes enquestats. En general s’observa que els pares tenen ocupacions millor 
qualificades que les mares, com sol 
ser habitual en la nostra societat. 
Destaca especialment la gran quan-
titat de mares que tenen treballs no 
assalariats o que treballen a casa que 
són, en la immensa majoria, 
mestresses. Si es consideren les 
ocupacions de l’últim grup del 
quadre com a ocupacions d’un grau 
elevat de qualificació, i el penúltim 
grup com a ocupacions de grau mit-
jà, es pot concloure en una primera  

                                                 
57 En el Cens de 1991 hi havia a Alacant un 35.78% d’habitants nascuts fora del País Valencià, a 

Mutxamel un 31.58% i a Xixona un 22.85%. Això dóna idea dels percentatges d’immigració de les 
poblacions que entren a l’estudi. 

58 Les diferències que s’acaben de comentar són estadísticament significatives (p < 0.00001). Es pot 
veure la taula de contingència en la figura 4 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

59 En el moment de formar-se aquest grup, el PIL d’aquest centre educatiu era l’únic programa educatiu 
bilingüe a l’abast d’una població, Alacant, de més de 250 000 habitants. Hi ha una explicació més 
detallada a infra, pàg. 71. 
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33.2% 19.8% 

Petit empresari o treballador per compte propi  18.3% 10.9% 

Tècnic, quadre mitjà, mestre (de 
l’administració o de l’empresa privada) 

19.3% 10.4% 

Empresari industrial o comercial o director 
d’empresa. Professió liberal 

7.9% 5% 

taula 1 : ocupació dels pares i de les mares dels alumnes 

de la mostra 
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aproximació que el nivell d’ocupació dels pares i de les mares dels alumnes enquestats 
és, en general, mitjà-baix. 

Una situació semblant, encara que una mica més equilibrada, s’observa en la 
formació acadèmica dels pares i de les 
mares (taula 2). Com es pot veure, 
gairebé el 58% dels pares i més del 
63% de les mares dels alumnes 
enquestats tenen, com a molt, estudis 
primaris, i només el 15.3% dels pares i 
el 10.9% de les mares tenen estudis 
universitaris. Continua observant-se un 
esbiaixament en el sentit que els pares tenen un nivell formatiu superior al de les seues 
companyes. Com a resultat del que s’acaba de descriure es podria qualificar la formació 
acadèmica dels pares com a mitjana-baixa. 

Adscripció social de les famílies dels alumnes  

La consideració de les classes socials és un aspecte difícil, que ha ocupat i ocupa 
el treball del sociòlegs sense que s’haja arribat sempre a un acord.60 En general, en les 
enquestes se sol preguntar la professió, la formació i el nivell d’ingressos per a elaborar 
el constructe classe social. En el qüestionari no s’ha demanat als alumnes informació 
sobre el nivell d’ingressos familiar perquè semblava poc probable que tinguessen dades 
exactes sobre aquest aspecte que, a banda, sol produir recels en ser preguntat. Per això 
es farà una aproximació a la classe social dels alumnes a partir de les dades que sí que 
s’han obtingut.  

Una manera d’aproximar-nos a aquest concepte és sumar les puntuacions dels 
pares i de les mares en les variables referides a l’ocupació i el nivell formatiu, i dividir 
per dos el resultat.61 La primera variable, la professió, té valors que poden anar d’1 a 6, 

                                                 
60 Es pot consultar una bona introducció al tema de la classe social en la sociolingüística en Boix i Vila 

(1998 : 56-62). 
61 Abans de calcular la nova variable s’han recodificat els valors perduts de les variables referides a 

l’ocupació i els estudis dels pares i de les mares. La imputació s’ha realitzat substituint els valors perduts 
per la moda de la sèrie (valor més freqüent). Les modes són: V11 (professió del pare) = 3 ; V12 (estudis 
pare) = 2 ; V16 (professió de la mare) = 1 ; V17 (estudis de la mare) = 2. La recodificació és necessària 
perquè aquestes variables s’utilitzen per a calcular la classe social, que tindria valors inferiors als reals 
per als casos de no resposta (s’ha de tenir present que el valor mínim en cadascuna d’aquestes variables és 
1). Cal avisar, però, que els casos amb valors perduts en aquestes variables són molt reduïts. Es pot 

Estudis dels pares i de les mares Pares Mares 

Sense estudis 6.4% 10.9% 

Estudis primaris 51.5% 52.5% 

Estudis secundaris 26.7% 25.7% 

Estudis universitaris 15.3% 10.9% 
taula 2 : formació acadèmica dels pares i de les 

mares 
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mentre que els valors de la segona variable oscil·len entre 1 i 4. Per tant, la distribució 
final de la variable, una vegada sumades les puntuacions de pares i mares i dividits els 
resultats per 2, podrà prendre valors entre 2 i 10. 

Es pot observar la distribució dels valors de la nova variable en el gràfic 4. El 
valor de la mitjana aritmètica de la distribució és 5.475 que, com es veurà, correspon a 
la classe mitjana-baixa.62 
Així mateix, presenta una 
lleugera asimetria positiva 
(g1 = 0.569), cosa que vol dir 
que la distribució està una 
mica esbiaixada cap a 
l’esquerra, és a dir, cap als 
valors més baixos. De fet, les 
proves de normalitat demos-
tren que la asimetria detec-
tada provoca que aquesta variable no tinga una distribució normal.63 

Es considerarà l’últim grup professional de la taula 1 com el corresponent a les 
classes socials mitjana-alta o alta, el penúltim grup com el corresponent a la classe 
mitjana, els dos anteriors com els corresponents a la classe mitjana-baixa, i els dos 
primers grups com els corresponents a les classes treballadores. Igualment, pel que fa als 
estudis, es considerarà el grup d’universitaris com a qualificació acadèmica elevada, el 
grup d’estudis secundaris com a qualificació mitjana, i els altres dos grups com a for-
mació acadèmica baixa. En conseqüència, en aquesta aproximació elemental, es 
consideraran com de classe mitjana-alta o alta les famílies amb puntuacions de 8 a 10, 
com a classe mitjana les puntuacions de 6 a 8, classe mitjana-baixa de 4 a 6 i classe 

                                                                                                                                               
observar que en la variable de classe social que s’ha calculat, l’ocupació dels pares i de les mares té una 
major ponderació que no el nivell formatiu, ja que la puntuació en ocupació pot anar d’1 a 6, mentre que en 
formació només oscil·la entre 1 i 4. S’ha considerat preferible mantenir aquestes ponderacions perquè 
l’ocupació té una relació més directa amb la classe social que no la formació. A més, l’ocupació es 
relaciona també millor amb els ingressos familiars que no els estudis. 

62 Si en comptes de la mitjana s’utilitzen altres estimadors de la tendència central més insensibles als 
valors extrems les puntuacions minven una mica. Així : Huber : 5.3093 ; Hampel : 5.3277 ; Tukey : 
5.2154 ; Andrew : 5.2077. 

63 Es pot observar en la corba normal que està superposada al gràfic. A més, la prova de normalitat de 
Kolmogorov-Smirnov amb la correcció de Lilliefors presenta un valor de probabilitat molt petit 
(p < 0.0001). Per tant, s’ha de rebutjar la hipòtesi nul·la que la distribució de la classe social és normal. 
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gràfic 4 : distribució dels alumnes segons la classe social 
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treballadora les famílies amb una puntuació entre 2 i 4.64 Si s’accepta aquesta 
convenció, el 27.2% de les famílies correspondria a la classe treballadora, el 45.5% a la 
classe mitjana-baixa, el 18.8% a la classe mitjana i un altre 8.4% a les classes mitjana-
alta i alta. Per tant, es pot concloure que la major part dels alumnes enquestats (72.8%) 
pertanyen a unitats familiars de classe mitjana-baixa o de classe treballadora, i només un 
12.2% dels alumnes pertanyen a les classes mitjanes o altes.65 

L’anàlisi de l’estructura de la classe social en relació a altres factors indica que la 
distribució d’aquesta variable no és homogènia. Ací interessa sobretot la relació 
entre la classe social i 
els diferents pro-
grames educatius 
(gràfic 5). Hi ha dife-
rències significatives 
en el sentit que els 
alumnes dels progra-
mes d’Immersió Lin-
güística i d’En-
senyament en Valen-
cià presenten puntua-

                                                 
64 Els criteris per a assignar aquests valors són els següents : la puntuació típica de classe mitjana pel 

que fa a la professió seria 5, i 3 pel que fa als estudis. La suma total fa 8. Aquest seria el límit superior que 
separaria la classe mitjana de les classes mitjana-alta i alta. El mateix raonament s’ha aplicat per al càlcul 
de la resta d’estrats. Pel que fa a la classe mitjana-baixa s’han agafat els valors 4 i 3 com a típics de la 
professió, i el valor 2 com a propi del nivell baix d’estudis. La suma màxima fa 6, que seria el límit que 
separaria la classe mitjana-baixa de la classe mitjana. Per a la classe treballadora, els valors respectius 
són 1 o 2 per a la professió i també 1 o 2 per als estudis. La suma màxima és 4, que és el límit que 
separaria la classe mitjana-baixa de la classe treballadora. El límit inferior de la classe treballadora és 2, 
perquè el valor mínim de les variables d’ocupació i estudis és 1 en els dos casos. Som conscients que es 
tracta de criteris subjectius, però la lògica que s’acaba d’explicar i l’anàlisi dels resultats obtinguts indica 
que és una bona aproximació a la realitat que es descriu. 

65 S’ha creat una nova variable, anomenada Classe Social Categoritzada, a partir de la variable Classe 
Social que s’ha construït. Aquesta nova variable, de caràcter categòric, és necessària per a poder realitzar 
les anàlisis estadístiques que precisen variables categòriques, com ara algunes representacions gràfiques i, 
especialment, l’anàlisi de taules de contingència. D’acord amb la lògica que s’acaba d’explicar, s’ha 
assignat a les puntuacions menors de 4 (classe treballadora) el valor 1, a les puntuacions entre 4 i 6 (classe 
mitjana-baixa) el valor 2, a les puntuacions entre 6 i 8 (classe mitjana) el valor 3, i a les puntuacions 
superiors a 8 (classes mitjana-alta i alta) el valor 4. 
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gràfic 5 : relació entre la classe social i els programes educatius 
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cions significativament més elevades en aquesta variable (F2,199 = 6.1502 ; 
p = 0.0026).66  

La raó d’aquestes diferències sembla transparent : els pares que porten els fills als 
programes educatius bilingües –i sobretot al principi de ser implantats, quan eren una 
novetat–, són els pares millor informats i més conscienciats, normalment amb un nivell 
formatiu, i conseqüentment d’ocupació, més elevats. 

Seguidament, s’ha aprofundit en l’anàlisi de la distribució de la variable classe 
social segons els diferents grups d’alumnes que s’han estudiat. La prova d’anàlisi de la 
variància i la taula de contingència que es pot veure en l’annex (figura 6)67 mostren que 
la probabilitat que la distribució de la variable classe social entre els diferents grups 
d’alumnes siga deguda a l’atzar és mínima (p < 0.00001). L’anàlisi dels residus estandar-
ditzats i ajustats mostra que hi ha diferències estadísticament significatives en la 
categoria 4 de la variable classe social, que correspon a les classes mitjana-alta i alta, per 
al grup 4 (alumnes del PIL del C.P. Enric Valor, d’Alacant. En un altre sentit, els grups 
2 (PIP del C.P. Arbre Blanc) i sobretot el 3 (PIL del C.P. Sagrada Família) també pre-
senten una acumulació esta-
dísticament significativa en la 
categoria 1 de la variable, 
que correspon a la classe 
treballadora. La resta de 
grups són més equilibrats pel 
que fa a la distribució de la 
variable classe social (gràfic 
6). Aquestes conclusions cal-
drà tenir-les presents a partir 
d’ara, ja que, com s’acaba de 
veure, emmascarats sota la variable grup-classe hi ha els efectes de la variable classe 
social. 

                                                 
66 La mitjana de la variable classe social per als diferents grups és : PIP = 5.1529 ; PIL = 5.9627 ; 

PEV = 5.9286. Es poden consultar els resultats complets de la prova estadística d’anàlisi de la variància 
en la figura 5 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

67 S’ofereix la prova d’anàlisi de la variància realitzada amb la variable classe social sense categoritzar 
perquè es tracta d’un càlcul més exacte del valor de la probabilitat. La taula de contingència sobre la 
classe social categoritzada ofereix, en canvi, unes dades més fàcils d’avaluar mitjançant l’anàlisi dels 
residus estandarditzats i ajustats. 
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Es fa ara necessària una explicació de la desigual distribució de les classes 
socials entre els grups d’alumnes. En primer lloc, s’ha de tenir present que el grup 
d’Immersió Lingüística del C.P. Enric Valor d’Alacant arreplegava en el moment de fer 
el treball de camp tota la demanda educativa en llengua catalana d’una ciutat que tenia 
l’any 1996 una població de 274 577 habitants.68 La composició d’aquest grup no és, 
doncs, el resultat de la demanda natural de la zona educativa on es troba el centre, sinó 
que està seleccionada d’entre tots els jóvens d’una ciutat gran, ja que procedeixen de 
diferents barris d’Alacant. No és, per tant, un grup format a l’atzar, sinó que és el 
resultat de l’elecció d’uns pares molt conscienciats, que tenen, com s’ha vist, una 
formació educativa elevada que es correspon amb el seu nivell d’ocupació. 

En el cas del grup d’Immersió Lingüística del C.P. Sagrada Família de Xixona la 
situació és bastant diferent. L’escola es troba situada en el barri del mateix nom, que va 
ser creat a la vora d’una fàbrica de torró per tal d’allotjar els treballadors immigrants que 
venien a treballar en aquesta indústria. Es tracta d’un barri separat de la resta de la 
població, com si fos una unitat diferent. De fet, els habitants d’aquest barri parlen 
d’“anar a Xixona” quan es desplacen al centre de la població, i els habitants de Xixona 
es refereixen a aquell nucli amb l’expressió “el barri”. Es tracta, doncs, d’un barri 
perifèric i aïllat, (l’orografia de la població hi dificulta l’accés), que està habitat 
bàsicament per treballadors immigrants, la majoria d’origen castellanoparlant. En 
l’actualitat aquest barri pateix més que la resta de la població el mal moment de la 
indústria del torró.  

A més, el C.P. Sagrada Família és una escola petita, amb una única línia 
educativa. Quan el claustre de professors d’aquesta escola va decidir impartir un 
Programa d’Immersió Lingüística es va trobar amb una oposició important en el barri, ja 
que una gran part dels pares i mares, majoritàriament immigrants castellanoparlants, 
rebutjava el fet que els fills reberen l’ensenyament utilitzant el català com a única 
llengua vehicular. Malgrat això, i com que era l’única possibilitat educativa del barri, la 

                                                 
68 Renovació del Padró Municipal d’Habitants de l’1 de maig de 1996. 
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majoria va acabar acceptant l’escolarització dels fills en aquest programa educatiu. En 
l’actualitat, una vegada superats els recels, el Programa d’Immersió Lingüística ha estat 
acceptat i no genera dins de la població sentiments importants de rebuig. 

 

Aquesta explicació és necessària perquè els alumnes enquestats per nosaltres al 
curs 1996-97 formen la primera promoció que van ser escolaritzada en el Programa 
d’Immersió Lingüística del C.P. Sagrada Família. Per tant, les circumstàncies que 
s’acaben de narrar serveixen per a entendre no sols el fet que les famílies d’aquests 
alumnes tinguen una adscripció majoritària a la classe treballadora, sinó també el fet que 
una part important dels pares d’aquests alumnes van triar el Programa d’Immersió 
Lingüística sense estar-ne convençuts, ja que la possibilitat real d’elecció del programa 
educatiu estava limitada per ser aquesta l’única oferta educativa del barri. Per tant, les 
afirmacions que s’han fet respecte que els pares que trien el PIL o el PEV són pares més 
conscienciats s’han de relativitzar pel que fa al cas del C.P. Sagrada Família. 

Per últim, el cas del grup del Programa d’Incorporació Progressiva del C .P. 
Arbre Blanc s’explica d’una manera semblant al del C .P . Enric Valor. El fet que el 
grup paral·lel d’Immersió Lingüística fos l’únic grup que feia ensenyament en català a 
tota la població va fer que els pares més conscienciats, amb una formació acadèmica 
millor i un nivell d’ocupació en consonància, optaren preferentment per aquest 
programa. Això va crear un desequilibri entre els grups ja que, en conseqüència, la resta 
d’alumnes de la zona educativa es va escolaritzar en l’altre programa alternatiu. A més, 
cal tenir en compte que en el municipi de Mutxamel hi ha un elevat percentatge 
d’immigrants. L’anàlisi de les taules de contingència demostra que, almenys en el cas 
dels pares dels alumnes, hi ha diferències estadísticament significatives (p = 0.00470) en 
el sentit que hi ha una proporció molt més elevada de pares autòctons que han 
escolaritzat els fills en el Programa d’Immersió Lingüística que no en el Programa 
d’Incorporació Progressiva. En canvi, per al cas de les mares no hi ha diferències 
estadísticament significatives.69 En resum, mentre que el PIL arreplega preferentment 
fills de pares autòctons i conscienciats, el PIP no és tan selectiu, però té més tendència a 
arreplegar els fills de les famílies que provenen de fora de la població, sobretot de la 

                                                 
69 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 7 de l’annex a l’estudi descriptiu. Aquests 

resultats podrien suggerir que els pares tenen més pes que les mares en l’elecció del programa educatiu. 
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resta de l’estat espanyol i de poblacions castellanoparlants, amb un nivell formatiu i 
d’ocupació menor. 

3.3 Dades familiars sobre el coneixement i l’ús del català 

En aquest apartat es farà una aproximació a la realitat lingüística de les famílies 
dels alumnes de la mostra.70 Pel que fa a l’expressió oral en llengua catalana (taula 3), el 
62.5% dels pares i el 46.1% de les mares saben 
parlar català bé o molt bé. El 15.5% i el 18.3% 
respectivament només tenen una competència només 
regular en l’expressió oral, i la resta (22% i 35.7%) 
té una competència oral baixa o nul·la en català. 
Sorprén l’enorme distància que hi ha entre els pares i 
les mares en l’expressió oral, que no és deguda a 
l’atzar (p < 0.0001).71 Adés s’ha vist que el 
percentatge de pares autòctons de la comarca de 
l’Alacantí (53%) és superior al de mares (49.8%). Si a més es tenen en compte les 
comarques catalanoparlants, el 61.5% dels pares és nascut a una comarca 
catalanoparlant enfront del 57.3% de les mares. En qualsevol cas aquestes xifres no 
justifiquen la gran diferència trobada, que pot ser és deguda en part a la resistència de 
les dones a admetre el coneixement de la llengua catalana i a utilitzar-la en públic 
(Montoya, 1996 : 80-85), però que pensem que es deu sobretot al fenomen que Aracil 
va batejar com l’esprint de les dones (Aracil, 1983 : 207-217), que ja s’ha vist en 
l’estudi demolingüístic de la comarca.72 En tot cas hi ha una diferència real entre els 
percentatges d’hòmens i de dones pel que fa al coneixement de la llengua catalana que 

                                                 
70 Cal tenir present que les dades que es comenten en aquest capítol sobre la competència i l’ús 

lingüístics dels alumnes i dels seus pares són les declarades pels alumnes enquestats. En general, les 
escales autoavaluatives poden ser imprecises, ja que depenen, entre d’altres factors, de l’autoconeixement 
(Baker, 1997 : 52-56). 

71 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 8 de l’annex a l’estudi descriptiu. S’utilitza la prova t 
de Wilcoxon per ser l’alternativa no paramètrica més potent a la prova t de Student per a grups relacionats. 
Segons el Cens de 1991, sabia parlar català el 29.72% de la població de la comarca de l’Alacantí, el 
31.04% dels hòmens i el 28.48% de les dones. Montoya, en la seua anàlisi del Cens de Població de 1991 a 
la ciutat d’Alacant, assenyala que del total de catalanoparlants “naturals” de la ciutat d’Alacant de més de 
30 anys (que ell xifra en 20 586), el 52% són hòmens i el 48% dones. Els catalanoparlants naturals serien 
aquells que han adquirit la llengua per transmissió familiar o per haver-la escoltada en el context (familiar, 
amics, faena, etc.) en què s’han mogut (Montoya, 1996 : 79). 

72 Supra, pàg. 46. La hipòtesi d’Aracil explica que les dones tarden més temps que els hòmens a 
esdevenir bilingües, però tenen una fase de bilingüisme més curta i esdevenen monolingües abans. 

Competència oral Pares Mares 

No en sap 11% 20.8% 

Molt poc 11% 14.9% 

Regular 15.5% 18.3% 

Bé 34.5% 23.8% 

Molt bé 27.7% 22.3% 

taula 3 : competència en l’expressió 

oral en català dels pares i de les mares 
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segurament és el resultat dels diferents processos de socialització i de les diferents 
funcions socials reservades per a cada sexe. 

S’ha contrastat la competència oral dels pares i de les mares (per separat) amb el 
programa educatiu dels fills. Com que la població de residència pot actuar com a 
covariable, s’ha realitzat l’anàlisi estadística independentment per a cadascuna de les 
poblacions (Alacant, Mutxamel i Xixona). Els resultats mostren que, en general, pot 
haver una petita diferència de competència oral a favor dels pares i de les mares dels 
programes educatius bilingües però, llevat del cas de la ciutat d’Alacant,73 no es pot 
tenir la seguretat que aquestes petites diferències no siguen degudes a l’atzar. Ara bé, si 
en comptes de com-
parar els tres grups 
entre si es compara el 
grup d’alumnes del 
PEV amb els altres dos 
grups d’alumnes (PIP i 
PIL) sí que hi ha 
diferències de com-
petència en l’expressió 
oral, tant en el cas dels 
pares com en el de les 
mares (gràfic 7). 
Aquest resultat era 
d’esperar, ja que el PEV està dirigit a alumnes valencianoparlants, fills, per tant, de 
famílies que utilitzen vehicularment aquesta llengua.74 Per tant, únicament es pot afirmar 
que a la ciutat d’Alacant, que com és sabut es diferencia de les altres dues perquè la 

                                                 
73 Es poden veure les anàlisis estadístiques per a aquesta ciutat en la figura 9 de l’annex a l’estudi 

descriptiu. S’utilitza la prova U de Mann-Whitney perquè es tracta de comparar dues mostres independents 
mesurades en una escala ordinal. 

74 Aquesta comparació només es pot fer per a la ciutat de Xixona, ja que és l’única que té un grup 
d’alumnes que segueixen el Programa d’Ensenyament en Valencià. Per tant, s’ha realitzat l’anàlisi 
controlant el lloc de residència com a covariable. Les probabilitats d’error són p = 0.03020 per als pares i 
p = 0.01580 per a les mares. De fet, la població de Xixona resulta molt interessant per a poder realitzar 
comparacions per dues raons : a) perquè és l’única de la comarca amb tots els programes educatius 
possibles ; b) perquè se n’ha estudiat la totalitat de la població escolar. Es poden veure els resultats de 
l’anàlisi estadística en la figura 10 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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llengua catalana té un ús molt més reduït,75 els pares i les mares dels alumnes d’immer-
sió tenen una millor competència oral que els del programa monolingüe, i que a la ciutat 
de Xixona, que  

és l’única on hi ha el PEV, els pares i les mares dels alumnes matriculats en aquest pro-
grama educatiu tenen una millor competència oral que la resta de pares considerats 
conjuntament.  

Si en comptes de la competència s’analitza l’ús lingüístic, els resultats són molt 
més clarificadors. En la taula 4 es pot comprovar com l’ús del català és, en general, 
inferior al coneixement d’aquesta llengua. A més, 
s’observa que la població adulta apareix partida 
en dos grups pel que fa a l’ús de la llengua : d’una 
banda els que no l’usen mai o poques vegades, i 
de l’altra els que la utilitzen moltes vegades o 
sempre. El percentatge de les persones que 
utilitzen la llengua catalana la meitat del temps és 
molt reduït, tant en els hòmens com en les dones. 
Es continua observant com els pares, que tenen 
una competència oral en català superior a la de les seues companyes, també utilitzen 
més aquesta llengua. Es pot afirmar que les diferencies d’ús lingüístic observades entre 
els dos sexes adults, igual que passava amb la competència oral, no són degudes a l’atzar 
(p = 0.0040).76 A més, si es contrasta l’ús lingüístic dels pares amb el programa educatiu 
en què estan escolaritzats els fills, s’obtenen també diferències que són estadísticament 
significatives en el sentit que els pares i les mares que usen més el català són els que 
porten els fills al PEV, seguits dels que els porten al PIL, i són els pares del PIP els que 
menys l’utilitzen.77 Aquest major ús de la llengua corrobora les afirmacions respecte del 
fet que, en general, són els pares més conscienciats lingüísticament els que escolaritzen 
els fills en els programes educatius bilingües. 

                                                 
75 Segons el Cens de 1991, el percentatge de gent que sap parlar català a Alacant és del 24.9%, a 

Mutxamel del 47.3% i a Xixona del 74.3%. Ara bé, l’ús real del català a la ciutat d’Alacant és inferior al 
que podria fer suposar el percentatge indicat. 

76 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 11 de l’annex a l’estudi descriptiu. Montoya (1996 : 80) 
assenyala que les dones de la ciutat d’Alacant, encara que tinguen un bon domini actiu del català l’utilitzen 
menys, tant en l’àmbit familiar com en el públic.  

77 El valor de la probabilitat que les diferències trobades siguen degudes a l’atzar és p < 0.0001 en els 
dos casos. Es pot veure l’anàlisi estadística completa en la figura 12 de l’annex a l’estudi descriptiu.  

Ús del català Pares Mares 

Mai 25.8% 37.1% 

Poques vegades 21.7% 17.3% 

La meitat del temps 5.1% 5.9% 

Moltes vegades 15.7% 9.9% 

Sempre 31.8% 29.7% 

taula 4 : ús del català dels pares i de les 

mares 
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Adés78 s’han quantificat els pares i les mares dels enquestats segons el tipus de 
parella pel que fa a l’origen : parelles foranes, mixtes o autòctones. Té el mateix o més 
interés veure la tipologia de les parelles de pares i mares des del punt de vista de la 
competència lingüística i de l’ús de la llengua. Pel que fa a la competència lingüística en 
l’expressió oral es consideraran parelles castellanoparlants aquelles en què els dos pro-
genitors tenen una competència oral regular, baixa o nul·la, parelles mixtes aquelles 
que un dels progenitors té una competència nul·la, baixa o regular i l’altre té una com-
petència bona o molt bona i parelles catalanoparlants aquelles en què els dos progenitors 
tenen una competència bona o molt bona. Segons les dades obtingues, en la mostra amb 
què es treballa hi ha un 29% de parelles castellanoparlants, un 33.5% de parelles mixtes 
i un 37.5% de parelles cata-
lanoparlants. Si s’analitza el 
tipus de parella segons el 
programa educatiu (gràfic 8), 
s’observa que existeix un 
notable equilibri entre els 
tres tipus de parella en el 
PIP, un augment de les 
parelles mixtes per al PIL 
que es fa a costa de les 
parelles castellanoparlants, i 
un predomini clar de les 
parelles catalanoparlants en el PEV. 

Ara bé, si es refà aquest càlcul tenint en compte no la competència lingüística 
sinó l’ús lingüístic declarat pels fills,79 els percentatges varien a la baixa : serien 
castellanoparlants el 44.9% de les parelles, mixtes el 23.2% i catalanoparlants el 31.8%. 
Una vegada més es constata que l’ús lingüístic es troba per davall de la competència.80 

                                                 
78 Supra, pàg. 64. 
79 En aquest cas s’ha considerat parella castellanoparlant aquella en què els dos progenitors usen el 

català poques vegades o menys, parella mixta aquella en què un dels progenitors usa el català poques 
vegades o menys i l’altre l’usa la meitat del temps o més, i parelles catalanoparlants aquelles en què els 
dos membres de la parella usen el catalana com a mínim la meitat del temps. 

80 S’ha calculat la quantitat de parelles que mantenen la mateixa tipologia (castellanoparlant, mixta o 
catalanoparlant) segons es classifiquen des del punt de vista de la competència o de l’ús del lingüístic i la 
quantitat de parelles en què varia aquesta classificació. Els resultats són : hi ha un 76.3% de parelles que 
es classificarien de la mateixa manera independentment que es tinguéssen en compte la competència oral o 
l’ús ; un 21.2% de les parelles tenen un ús lingüístic en català més reduït que la competència lingüística 
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Si es contrasten les dades de l’ús amb els programes educatius triats per a l’es-
colarització dels fills (gràfic 
9), es veu una situació bas-
tant diferent a la que s’ana-
litzava en el gràfic 8. Mentre 
que en el PEV la tendència 
per a l’ús lingüístic és molt 
semblant a la de la compe-
tència en l’expressió oral, en 
els altres dos grups (PIP i 
PIL) s’observa que aug-
menten significativament les 
parelles castellanoparlants a costa de les parelles mixtes i catalanoparlants. 

Una cosa és l’ús social de la llengua i una altra, no necessàriament idèntica, l’ús 
familiar dins de la parella. Un dels ítems del qüestionari que van contestar els alumnes 
els demanava quina és la llengua que els pares utilitzen entre ells en la seua relació 
personal. Els resultats són que el 53.8% utilitza el castellà, en el 12.5% s’utilitza les dues 
llengües (bé perquè cadascun dels progenitors parla una llengua diferent [7%], bé 
perquè els dos utilitzen una o altra llengua segons les ocasions [5.5%] ), i el 32.7% 
utilitza el català en les relacions dins de la parella. Per últim, hi ha un 1% de pares que 
utilitzen una altra llengua. 

El 32.7% de les parelles que utilitzen el català com a llengua de relació dins de la 
parella coincideix notablement amb el 31.8% de les parelles catalanoparlants que 
s’havien calculat tenint en compte l’ús de la llengua. Però el 53.8% que usa el castellà és 
superior en gairebé deu punts al percentatge de parelles castellanòfones segons l’ús 
(44.9%). La diferència es troba en les parelles mixtes, que passen del 23.2% en l’ús 
social a només el 12.5% en l’ús familiar. Per tant, s’haurà de concloure que l’ús 
lingüístic és inferior a la competència, és a dir, que hi ha més parelles que podrien 
utilitzar el català de les que l’utilitzen realment i, a més, l’ús social és superior al 

                                                                                                                                               
declarada i, per últim, hi ha un 2.5% dels casos en què l’ús millora la classificació de la competència 
lingüística. L’estudi 2299 del Centro de Investigaciones Sociológicas (d’ara endavant CIS), realitzat en 
octubre de 1998, mostra que només empren el català en les relacions de parella el 56% de les parelles 
valencianes en què els dos conjugues poden parlar català. Per contra, el 40% d’aquestes parelles empren el 
castellà i el 4% empren les dues llengües. L’enquesta del CIS es va realitzar sobre una mostra de 771 
persones del País Valencià majors de 18 anys i compta amb un nivell de confiança del 95.5% i un marge 
d’error de ±3.60% (Siguán, 1999 : 42, 131). 
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familiar, ja que una part de les parelles mixtes segons l’ús esdevenen monolingües en 
castellà en l’àmbit familiar, segurament pel fenomen de convergència envers la llengua 
dominant. A més, tampoc no es pot oblidar el fenomen, descrit i explicat per Aracil 
(1982 : 165), que hi ha parelles que es relacionen habitualment en castellà en l’àmbit 
familiar mentre que de portes a fora tots dos conjugues utilitzen socialment el català. 

Els darrers aspectes a considerar són les relacions entre les tres tipologies de 
parelles de pares, i la relació entre les tipologies de parelles i el lloc de residència. Pel 
que fa al primer aspecte, hi ha una correlació significativa entre les parelles segons 

l’origen i les parelles segons la competència lingüística (ρ = 0.6044 ; p < 0.001) i entre 

les parelles segons l’origen i les parelles segons l’ús de la llengua (ρ = 0.6063 ; 

p < 0.001). Aquesta relació és encara més forta entre les parelles segons la competència 

i l’ús lingüístics (ρ = 0.8325 ; p < 0.001).81 La interpretació, que coincideix amb les 

dades de l’experiència, és que hi ha una relació important entre el lloc de naixement i la 
competència lingüística, però encara més important entre la competència lingüística i 
l’ús de la llengua. 

Tocant a les relacions entre les tipologies familiars i el lloc de residència, es pot 
afirmar que hi ha diferències substancials i significatives per a les tres classificacions de 
parella (segons l’origen, la competència lingüística i l’ús lingüístic) que s’han elaborat. 
L’anàlisi de les taules de contingència82 demostra que per als tres tipus de parella hi ha 
diferències estadísticament significatives en relació a la població de residència 
(p = 0.00350, p < 0.00001 i p < 0.00001 respectivament), en el sentit que a Alacant hi 
ha sempre un percentatge superior al previsible de parelles foranes o castellanoparlants, 
i a Xixona el percentatge de parelles autòctones o catalanoparlants és sempre superior al 
que es podia esperar. Aquestes dades només fan que confirmar el que ja s’intuia per 
l’experiència i a partir de les dades de coneixement de la llengua extretes del cens, i tot 
plegat confirma que el procediment que s’ha seguit a l’hora d’elaborar les tipologies de 
parelles és bàsicament correcte. 

                                                 
81 Es pot veure el càlcul de les correlacions per rangs de Spearman en la figura 13 de l’annex a l’estudi 

descriptiu. 
82 Es poden veure en la figura 14 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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3.4 Dades dels enquestats sobre la història lingüística personal i el 
coneixement i l’ús de les llengües catalana i castellana  

3.4.1 Primera llengua dels alumnes  

Un dels ítems del qüestionari contestat pels alumnes els demanava “en quina 
llengua et van ensenyar a parlar”. Les respostes han estat les següents : el 50.5% dels 
alumnes tenen el castellà com a primera llengua ; el 27.7% contesten que són bilingües 
familiars, és a dir, que van aprendre a parlar català i castellà simultàniament, i el 20.8% 
tenen el català com a primera llengua. Per últim, hi ha un 1% d’alumnes que van 
aprendre a parlar en una llengua diferent d’aquestes dues, i que no es tindrà en compte. 
En aquest apartat s’analitzaran les relacions d’aquesta variable amb la població de 
residència i amb el programa educatiu. 

Un aspecte previ que cal aclarir és què vol dir exactament el fet d’aprendre a 
parlar català i castellà simultàniament. El bilingüisme precoç, infantil o atribuït 
consisteix a adquirir més d’una llengua abans de la preadolescència (Baetens, 1989 : 
53). L’edat crítica per a separar el bilingüisme precoç del tardà sol situar-se al voltant 
de la pubertat (Lenneberg, 1975 : 208-212). També s’utilitza el terme bilingüisme 
compost (en oposició a bilingüisme coordinat)83 per a referir-se a les persones que des 
de petites han crescut en un entorn familiar bilingüe. Així, els bilingües compostos 
haurien adquirit les dues L1 durant els anys vitals de formació del component lingüístic 
(Baetens, 1989 : 51). En el nostre cas, cal tenir present que els alumnes que es declaren 
catalanoparlants han aprés també el castellà durant la preadolescència, ja que en una 
situació de llengua minoritzada com la que pateix el català al País Valencià, 
l’aprenentatge ambiental del castellà es produeix abans dels onze anys. 

                                                 
83 La distinció originària es deu a Weinreich, que va diferenciar tres tipus de bilingüisme segons les 

relacions entre signe i significat : el de tipus A (coordinat), en el qual els signes de cada llengua combinen 
separadament una unitat d’expressió amb una de contingut ; el de tipus B, en què els signes combinen una 
única unitat de contingut amb dues unitats d’expressió (una per a cada llengua) ; i el de tipus C 
(subordinat), en què la unitat de significat és la de la primera llengua i duu associades les unitats 
d’expressió equivalents en les dues llengües (Weinreich, 1996 : 46-49). Investigacions posteriors van 
identificar els bilingüismes de tipus B i C en un de sol, denominat bilingüisme compost per a diferenciar-
lo del de tipus A, anomenat coordinat. En el bilingüisme compost els dos signes lingüístics s’associen en 
un mateix procés de mediació representacional, i és normalment el resultat d’aprendre la llengua en un 
context escolar (amb la primera llengua com a intermediària), mentre que en el bilingüisme coordinat les 
dues llengües s’associen a dos sistemes de significats independents, i és el resultat d’aprendre les dues 
llengües en circumstàncies totalment diferenciades (Baetens, 1989 : 48-49). Com que la distinció resulta 
contradictòria, posteriorment Lambert (1972 : 308, apud Baetens, 1989 : 51) la va modificar en el sentit 
que s’utilitza en aquest treball. 
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De tota manera, és segur que hi ha diferències importants entre els alumnes que 
declaren tenir com a primera llengua el català i els que es declaren com a bilingües. Per 
això, una distinció més interessant és la que es dóna entre bilingüisme simultani, que és 
quan el nen entra en contacte amb la segona llengua abans dels 3 anys (aquesta edat, tot 
i que sol coincidir en l’actualitat amb el començament del procés d’escolarització, pot 
considerar-se arbitrària) i bilingüisme successiu, quan el contacte amb la segona llengua 
es produeix posteriorment (McLaughlin, 1984 : 101). Hi ha autors que, d’una manera 
més exacta, diferencien el bilingüisme consecutiu, o bilingüisme consecutiu precoç, 
que es donaria quan les dues llengües estan presents des que comença la producció 
lingüística, i bilingüisme successiu, que pot ser precoç o tardà, i que es dóna quan la 
segona llengua s’afig a la primera llengua que ja ha començat a desenvolupar-se 
(Baetens, 1989 : 53). 

Aquesta darrera distinció és la més interessant per al propòsit de l’estudi. Per 
tant, d’acord amb la formulació de l’ítem del qüestionari,84 els alumnes que es declaren 
com a bilingües serien, més exactament, bilingües consecutius precoços català-castellà. 
Pel que fa als altres dos grups d’alumnes, els que es declaren de primera llengua 
catalana caldria incloure’ls en l’actualitat en la categoria de bilingües successius 
precoços català-castellà, i els alumnes que s’hi declaren de primera llengua castellana 
serien a l’hora d’ara bilingües successius tardans castellà-català, encara que en aquest 
darrer grup hi ha tota una gamma d’alumnes des dels que tindrien un bilingüisme 
receptiu o passiu fins als que serien bilingües totalment productius (Baetens, 1989 : 35, 
38). 

Cal recordar que l’ítem que es comenta es refereix als primers moments de 
l’adquisició lingüística. Posteriorment hi ha tota una història lingüística personal que fa 
que aquesta situació inicial puga modificar-se. Tot seguit s’analitzaran les relacions més 
interessants entre la primera llengua i altres variables de tipus escolar i social, 
especialment la relació amb el programa educatiu, el lloc de residència i la llengua dels 
pares, i en un apartat posterior s’estudiarà la història lingüística familiar i personal dels 
alumnes. 

                                                 
84 El text de l’ítem és : “En quina llengua et van ensenyar a parlar ? a) Valencià ; b) Castellà ; c) Castellà 

i valencià simultàniament ; d) En una altra llengua diferent”. 
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En el gràfic 10 es pot veure la relació entre la primera llengua i el programa 
educatiu. S’hi observa l’enorme predomini del castellà en el PIP, un equilibri relatiu en 
el PIL i la presència exclu-
siva d’alumnes de primera 
llengua catalana en el PEV. 
Així mateix, l’alçada de les 
barres que representen les 
freqüències dóna idea de la 
quantitat d’alumnes de cada 
categoria que hi ha en la 
mostra amb què s’ha 
treballat. L’anàlisi 
estadística confirma que les 
diferències trobades trobat 
són plenament significatives (p < 0.00001) en el sentit que en el PIP hi ha una 
desproporció evident a favor dels alumnes de primera llengua castellana i en contra dels 
alumnes de primera llengua catalana, en el PEV la desproporció és encara més gran a 
favor dels alumnes de primera llengua catalana i en contra dels altres dos grups, i en el 
PIL s’observa sobretot un nombre inferior d’alumnes de primera llengua castellana del 
que seria de preveure.85  

Alguns d’aquests resultats són normals, però en altres casos s’han de tenir 
presents les implicacions educatives que suposen. Així, com que el PEV està dirigit a 
alumnes catalanoparlants, la desproporció observada és coherent amb la lògica del 
programa. En canvi, com que el PIL està dirigit predominantment a alumnes 
castellanoparlants no resulta raonable que en aquest grup hi haja menys alumnes de 
primera llengua castellana del que estadísticament seria previsible. Aquesta 
desproporció és el resultat del fet ja indicat86 que la manca de places educatives en el 
PEV fa que els pares de determinades poblacions que volen escolaritzar els seus fills 
catalanoparlants en la seua primera llengua no tinguen una altra opció que matricular-los 
en els PIL, malgrat que aquests programes estan pensats per a alumnes de primera 
llengua castellana (Pasqual & Sala, 1991 : 112-113). 

                                                 
85 Es pot veure la taula de contingència en la figura 15 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
86 Supra, pàgs. 12 i 71. 
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En el gràfic 11 es veu la relació entre la primera llengua, el programa educatiu i 
la població de residència. S’hi ha representat els percentatges d’alumnes de cada grup 
que declaren tenir com a 
primera llengua el català, el 
castellà o ser bilingües pre-
coços en les dues llengües 
segons set grups que són el 
resultat de l’encreuament de 
les variables programa 
educatiu i lloc de residència. 
Es pot comprovar en el grà-
fic que el grup del PIP d’A-
lacant destaca per ser l’únic 
on no n’hi ha cap alumne 
que tinga com a primera llengua el català, mentre que el percentatge de bilingües és un 
dels més baixos, només superior al del grup del PIP de Mutxamel. És, per tant, el grup 
més castellanitzat des del punt de vista de la primera llengua, aspecte aquest que 
coincideix amb la realitat social de la ciutat d’Alacant. Les dades dels alumnes del PIP 
de Mutxamel s’assemblen bastant a les d’Alacant, només millorant-les lleugerament en 
els percentatges per l’existència d’un 9% d’alumnes que tenen com a primera llengua el 
català. En aquests dos grups el percentatge d’alumnes que tenen com a primera llengua 
el castellà és superior al 75%. Els alumnes del PIP de Xixona ja mostren un major 
equilibri entre els que tenen com a primera llengua el castellà i la resta de grups.  

Pel que fa als PIL, els alumnes d’Alacant destaquen per ser el segon grup amb un 
percentatge menor d’alumnes que tenen com a primera llengua el castellà i per tenir el 
major percentatge d’alumnes que es declaren bilingües precoços. Són dades que no 
reflecteixen la realitat global d’Alacant, sinó que, com ja s’ha explicat anteriorment, són 
el resultat de la tria que es va produir pel fet que aquest fos l’únic grup d’alumnes que 
tenien l’oportunitat d’escolaritzar-se en català a tota la ciutat.87 Els alumnes del PIL de 
Mutxamel es caracteritzen per tenir el segon major percentatge d’alumnes que tenen 
com a primera llengua el català. També s’ha explicat abans que en aquest grup hi ha el 
mateix efecte de tria que en Alacant, encara que en un grau menor per tractar-se d’una 

                                                 
87 Supra, pàgs. 71 i 81. 
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població més petita.88 El grup d’immersió lingüística de Xixona presenta un percentatge 
d’alumnes que tenen el castellà com a primera llengua superior, del 52.4%. Ja s’ha 
comentat abans el fet que l’escola es troba en un barri aïllat que està habitat sobretot per 
immigrants, i que el centre és l’única oferta educativa del barri.89 A més, en aquest 
centre no apareix l’efecte de la tria que s’ha vist en els altres grups d’immersió 
lingüística perquè a Xixona sí que hi ha una oferta de PEV per als alumnes que tenen el 
català com a primera llengua. Per últim, el grup d’alumnes del PEV de Xixona destaca 
per ser l’únic totalment homogeni, amb un 100% d’alumnes que tenen com a primera 
llengua el català. 

 L’anàlisi de dades demostra que les diferències que s’acaben de comentar són 
estadísticament significatives (p < 0.00001). Així, l’anàlisi dels residus estandarditzats i 
ajustats confirma que els grups del PIP d’Alacant i Mutxamel destaquen per l’elevat 
nombre d’alumnes que tenen com a primera llengua el castellà, el PIL d’Alacant per 
l’elevat nombre d’alumnes que són bilingües precoços, i el PEV de Xixona per l’elevat 
percentatge d’alumnes amb el català com a primera llengua.90 Si classifiquen els grups 
segons el grau de catalanitat de la primera llengua dels alumnes, l’ordre, de menys a 
més, seria : PIP d’Alacant, PIP de Mutxamel, PIL de Xixona, PIP de Xixona, PIL de 
Mutxamel, PIL d’Alacant i PEV de Xixona.91 

 

3.4.2 La transmissió lingüística familiar 

Es pot realitzar una primera aproximació a la transmissió lingüística familiar a 
partir de l’anàlisi de la informació del gràfic 12, que representa la primera llengua dels 
alumnes segons la competència lingüística dels pares. Per a representar-la, s’ha emprat 
la classificació feta anteriorment dels tipus de parella segons la competència lin-

                                                 
88 Supra, pàg. 72. 
89 Supra, pàg. 71. 
90 Es pot veure la taula de contingència en la figura 16 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
91 Per tractar-se de dades ordinals, s’han classificat els grups segons la mitjana dels rangs, tot atorgant el 

valor 1 a la primera llengua castellana, 2 als bilingües i 3 a la primera llengua catalana. La prova H de 
Kruskal-Wallis, que utilitza la mitjana dels rangs, confirma que les diferències segueixen aquest ordre i són 
plenament significatives (p < 0.0001). Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 17 de l’annex a 
l’estudi descriptiu. 
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güística.92 Com es pot veure, els fills de parelles castellanoparlants tenen molt majori-
tàriament el castellà com a primera llengua (89.3%).93 

 En el cas de les parelles catalanoparlants, el 45.3% dels fills afirmen haver aprés 
a parlar en català, però hi ha 
un 37.3% que han aprés a 
parlar simultàniament les 
dues llengües i un 17.3% que 
va aprendre a parlar en 
castellà. Ja s’havia vist 
anteriorment que el 
percentatge de parelles 
catalanoparlants segons la 
competència és superior al 
percentatge segons l’ús so-
cial, i que aquest últim percentatge també superava al de l’ús lingüístic de la parella dins 
de la família.94 De fet, dins de les parelles que s’han considerat catalanòfones segons la 
competència lingüística hi ha un 20.5% que no es poden considerar catalanòfones des 
del punt de vista de l’ús lingüístic social, i un 25.3% que no es consideraran catalanò-
fones dels de la perspectiva de l’ús lingüístic familiar entre els membres de la parella. El 
trencament de la transmissió lingüística que deixen veure aquestes xifres és, lògicament, 
conseqüència d’aquest fenomen.95 

                                                 
92 Supra, pàg. 76. Cal recordar que s’han considerat parelles castellanoparlants aquelles en què els dos 

progenitors tenen una competència oral en català regular, baixa o nul·la, parelles mixtes aquelles que un 
dels progenitors té una competència oral en català nul·la, baixa o regular i l’altre té una competència bona o 
molt bona, i parelles catalanoparlants aquelles en què els dos progenitors tenen una competència oral en 
català bona o molt bona. 

93 Hi ha un 10.7% que afirma haver aprés al mateix temps el castellà i el català. Aquests alumnes parlen 
en castellà amb els seus progenitors en el 100% dels casos. El 50% d’aquests alumnes s’autoconsideren en 
l’actualitat com a bilingües, un 25% com a castellanoparlants i l’altre 25% com a catalanoparlants. Per 
tant, sembla que es tracta d’alumnes que han confós el concepte de primera llengua. 

94 Supra, pàg. 76. 
95 Com a punt de referència, Ferrando i aa. van trobar per als estudiants de secundària de la ciutat de 

Castelló un decalatge entre el coneixement del català dels pares (68.40%) i el coneixement del català dels 
fills (42.93%) de 25.47 punts. El decalatge entre els pares que saben parlar català i l’ús del català entre els 
membres de la parella (41.50%) és de 26.9 punts (Ferrando & aa. 1989 : 29). Per a la ciutat de València la 
diferència entre el coneixement del català dels pares (41.9%) i el dels fills (27.5%) –estudiants de 
secundària– és de 14.4 punts, i el decalatge entre el coneixement del català dels pares i l’ús del català dels 
membres de la parella (20.9%) és de 21 punts (Colom, 1998 : 86). En el cas dels estudiants de secundària 
de la comarca de la Marina, un 50% de les mares i un 60% dels pares saben parlar català, i el 40.5% dels 
pares utilitzen aquesta llengua per a relacionar-se entre ells (Guardiola & Diéguez, 1999 : 44, 46). En la 
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gràfic 12 : relació entre la primera llengua dels alumnes i la 

competència lingüística dels pares i les mares 
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Es pot aprofundir en l’anàlisi de la transmissió lingüística familiar si es té també 
en compte la variable programa educatiu. L’anàlisi del gràfic 13 i de la taula 5 mostra 
que els majors índexs de 
canvi de llengua es donen 
dins de les famílies que 
han optat pel programa 
d’incorporació progres-
siva, cosa lògica si es té 
present el major grau de 
conscienciació pels temes 
lingüístics de les famílies 
que opten pels programes 
educatius bilingües. Si no 
es tenen en compte els 
alumnes que van aprendre a parlar en una altra llengua diferent del català o el castellà 
(l’1% del total), s’observa que la gran majoria de fills de famílies castellanoparlants 
matriculats en el PIP tenen com a primera 
llengua el castellà (95%) i només un 5% 
afirmen haver aprés a parlar simultàniament 
en ambdues llengües. Els fills de parelles 
mixtes matriculats en el PIP van aprendre a 
parlar majoritàriament en castellà (69.4%), i 
un poc menys d’un terç en les dues llengües 
(30.6%). Per últim, un 28.6%, dels fills de les 
parelles catalanoparlants tenen el català com 
a primera llengua, un 45.2% van aprendre a 
parlar en ambdues llengües i el 26.2% va 
aprendre a parlar en castellà. En resum, es 
pot afirmar que l’índex de defecció en la 
transmissió lingüística per als alumnes matriculats en el PIP és d’un 69.4% per als fills 
de les parelles mixtes i d’un 26.2% per als fills de les parelles catalanoparlants. 

                                                                                                                                               
nostra enquesta s’ha vist que la diferència entre les parelles que els dos membres parlen català i l’ús del 
català entre els pares presenta una magnitud molt semblant a les dades de Castelló i de València (25.3 
punts). 
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gràfic 13 : relació entre la primera llengua dels alumnes, el tipus de 

parella segons la competència lingüística i el programa educatiu 

 Primera llengua dels alumnes 

Tipus de família 

i programa 

educatiu 

Castellano-

parlant 
Bilingüe Catalano-

parlant 

Cast.-PIP 95% 5% - 
Mix.-PIP 69.4% 30.6% - 
Cat.-PIP 26.2% 45.2% 28.6% 
Cast.-PIL 75% 25% - 
Mix.-PIL 42.9% 39.3% 17.9% 
Cat.-PIL 9.1% 40.9% 50% 

Cast.-PEV - - - 
Mix.-PEV - - 100% 
Cat.-PEV - - 100% 

taula 5 : relació entre la primera llengua, la 

competència lingüística dels pares i els 
programes educatius 
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Els resultats són significativament diferents per als fills de les famílies que van 
optar pel PIL. En el cas de les parelles castellanòfones, el 75% dels fills té com a 
primera llengua el castellà però hi ha un 25% que afirma haver aprés simultàniament el 
català i el castellà. Per a les parelles mixtes, hi ha un 49.2% d’alumnes que tenen el 
castellà com a primera llengua, un 39.3% que afirmen haver aprés a parlar en ambdues 
llengües i un 17.9% que van aprendre a parlar en català. Per últim, en les parelles 
catalanoparlants, el 9.1% dels fills va aprendre a parlar en castellà, el 40.9% en ambdues 
llengües i el 50% en català. Com es pot veure, l’índex de defecció en la transmissió 
lingüística per als alumnes matriculats en el PIL és d’un 42.9% per als fills de les 
parelles mixtes (enfront d’un 69.4% en el PIP), i d’un 9.1% per als fills de les parelles 
catalanoparlants (enfront del 26.2% en el PIP).  

Per últim, en el cas del PEV es pot veure que el 100% dels alumnes tenen com a 
primera llengua el català, independentment del fet que el 21.4% siguen fills de 
matrimonis mixtos. En resum, s’ha de concloure que el major grau de conscienciació de 
les famílies que opten pels programes educatius bilingües (PIL i PEV) es manifesta 
també en un menor índex de defecció lingüística.96 

Si s’introdueix en l’estudi la variable lloc de residència (taula 6), es veu com en 

 PRIMERA LLENGUA DELS ALUMNES 

Tipus de 

família i 
ALACANT MUTXAMEL XIXONA 

programa 

educatiu 

Castellano- 

parlant 
Bilingüe 

Catalano-

parlant 

Castellano- 

parlant 
Bilingüe 

Catalano-

parlant 

Castellano-

parlant 
Bilingüe 

Catalano-

parlant 

Cast.-PIP 88.9% 11.1% – 100% – – 100% – – 

Mix.-PIP 87.5% 12.5% – 75% 25% – 53.8% 46.2% – 

Cat.-PIP 33.3% 66.7% – 50% 20% 30% 17.9% 50% 32.1% 

Cast.-PIL 50% 50% – 100% – – 100% – – 

Mix.-PIL 22.2% 44.4% 33.3% 33.3% 66.7% – 54.5% 45.5% – 

Cat.-PIL – 80% 20% – 28.6% 71.4% 28.6% 14.3% 57.1% 

Cast.-PEV – - – – – – – – – 

Mix.-PEV – – – – – – – – 100% 

Cat.-PEV – – – – – – – – 100% 

taula 6 : relació entre la primera llengua, la competència lingüística dels pares i els programes 

educatius per localitats  
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la mesura que el grau d’ús social del català és major (Xixona, Mutxamel i Alacant, per 
aquest ordre), també és major el grau de manteniment de la llengua catalana, tant en les 
parelles catalanes com en les mixtes. Sobta, però, l’elevat percentatge d’alumnes de 
primera llengua castellana fills de parelles catalanoparlants en el PIP de Mutxamel 
(50%), superior fins i tot al d’Alacant, i també el percentatge de castellanoparlants 
(28.6%) fills de pares que saben parlar català en el PIL de Xixona. Aquest últim aspecte 
pot ser degut al fet que el PIL és l’única oferta educativa del barri que, a més, es troba 
relativament aïllat, i per això deu haver un cert percentatge de pares que han triat el 
programa sense tenir una altra opció i, per tant, sense el grau de conscienciació que se 
suposa als pares que trien voluntàriament un programa educatiu bilingüe per a 
escolaritzar els fills.97 S’ha de fer notar que aquests resultats mostren un cert grau de 
trencament de la transmissió lingüística intergeneracional tant a Mutxamel com a 
Xixona, que contradiuen –almenys parcialment– les conclusions de l’estudi 
demolingüístic d’aquestes poblacions.98 S’ha de tenir en compte que els resultats dels 
estudis d’abast general, com els realitzats a partir de les dades agregades del Cens, 
poden matisar-se en estudiar casos particulars, com s’està fent ara. Encara que 
globalment no es detecte un procés clar de trencament de la transmissió lingüística, sí 
que poden haver-hi casos particulars que afecten percentatges reduïts de la població. 
D’altra banda, cal ser conscients de les limitacions de les dades amb què s’ha treballat. 
Tant en el cas del Cens com en la nostra enquesta no se sap la primera llengua dels 
pares, sinó únicament l’avaluació de la competència lingüística en català. El fet que els 
pares siguen capaços de parlar català no implica necessàriament que aquesta siga la seua 
primera llengua, per la qual cosa difícilment es podria parlar de trencament de la 
transmissió lingüística. 

3.4.3 L’adscripció lingüística i la llengua preferida  

En els apartats anteriors s’han analitzat els aspectes relatius a la primera llengua 
dels alumnes i a la transmissió lingüística familiar. Ara bé, la història personal i 

                                                                                                                                               
96 Les diferències que s’han comentat en aquest apartat són estadísticament significatives (p < 0.00001). 

Es pot veure la taula de contingència en la figura 18 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
97 Supra, pàg. 71. Les diferències obtingudes continuen sent estadísticament significatives quan es 

controla la població de residència com a variable. Les probabilitats associades són : Alacant, 
p = 0.00120 ; Mutxamel, p = 0.00010 ; Xixona, p < 0.00001. Es poden consultar les taules de contingència 
en la figura 19 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

98 Supra, pàgs. 53-54 i 56-57. 
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lingüística de les persones no es redueix a la llengua en què va aprendre a parlar, sinó 
que les circumstàncies vitals fan que els individus, al llarg de la seua existència, puguen 
variar les seues preferències lingüístiques. 

 El concepte de llengua preferida va ser encunyat per Dodson (1981) com una 
alternativa a altres conceptes com ara llengua materna o llengua dominant. La llengua 
preferida pot variar al llarg del temps segons la història personal de l’individu i l’auto-
avaluació subjectiva de la fluïdesa relativa (Baetens, 1989 : 63-64). Precisament aquesta 
perspectiva temporal és la que ens interessa. Lògicament, la primera llengua dels 
alumnes serà encara per a la majoria la preferida per a la seua actuació lingüística. Però 
interessa saber si hi ha alumnes que hagen canviat les seues preferències lingüístiques, i 
en quin sentit. També caldrà aprofundir en les relacions que puga haver-hi entre el canvi 
de preferència lingüística i altres variables de tipus social o lingüístic.  

3.4.3.1 La primera llengua i la llengua preferida  

En el gràfic 14 es poden veure representades les relacions entre la llengua en què 
els alumnes declaren que van aprendre a parlar i les seues preferències lingüístiques en 
l’actualitat.99 S’hi pot apre-
ciar que hi ha hagut canvis 
importants pel que fa a la 
llengua de preferència dels 
alumnes en l’actualitat. En 
el grup dels alumnes que 
van aprendre a parlar en 
castellà, un 77.5% conti-
nuen preferint aquesta 
llengua, però hi ha un 21.6% 
d’alumnes que en 
l’actualitat no tenen una 
preferència definida entre el castellà i el català i un 1% (que correspon a un únic 
alumne) que prefereix en l’actualitat la llengua catalana. On hi ha hagut més mobilitat és 
en el grup dels alumnes que declaren haver aprés a parlar simultàniament en les dues 
llengües. En l’actualitat, el 60% d’aquests alumnes continuen preferint ambdues 
                                                 

99 La pregunta del qüestionari pel que fa a la llengua preferida és : “En quina llengua prefereixes parlar 
habitualment ?  a) Valencià ; b) Castellà ; c) Igual en valencià que en castellà”. 

Primera llengua

Català
Igual Catal. i Cast.

Castellà
Altra llengua

Pe
rc

en
ta

tg
es

Llengua preferida

Castellà

Cat. i cast. igual.

Català

71

13
19

59

22

10

27

77

100

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 
gràfic 14 : relacions entre la primera llengua dels alumnes i la 

llengua preferida en l’actualitat 
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llengües, però hi ha un 12.7% que prefereixen el català i un 27.3% que prefereixen el 
castellà. Pel que fa al grup de primera llengua catalana, el 71.4% continuen preferint 
aquesta llengua, un 19% declaren preferir ambdues llengües per igual i un 9.5% 
prefereixen en l’actualitat el castellà. S’observa, per tant, que el grup de primera llengua 
castellana és el que té menys canvis, seguit del grup de primera llengua catalana i, per 
últim, del grup bilingüe. Pel que fa a aquest últim grup, la seua posició intermèdia, amb 
dues llengües com a primera llengua, sembla que afavoreix la mobilitat lingüística. De 
fet, són alumnes que, d’alguna manera, es veuen més obligats a decantar-se per una o 
altra llengua que no els altres. Per últim, el fet que el grup de primera llengua castellana 
siga més estable és el resultat de la posició dominant del castellà en la nostra societat. 

3.4.3.2 La primera llengua i l’adscripció lingüística 

Un concepte molt semblant –però no idèntic– al de llengua preferida és 
l’autoadscripció a un grup lingüístic.100 En el gràfic 15 es poden veure representades les 
relacions entre la primera llen-
gua dels alumnes i la seua auto-
adscripció lingüística en l’ac-
tualitat. Es pot comprovar que 
és un gràfic molt semblant a 
l’anterior, la qual cosa dóna 
idea de la veracitat amb què els 
alumnes han contestat el qües-
tionari, però de fet hi ha una 
diferència : la major tendència a 
autoadscriure’s com a 
principalment catalanoparlant que a declarar que la llengua preferida és el català. 
Aquest fet s’observa sobretot en el grup d’alumnes que tenen el català com a primera 
llengua, ja que el 9.5% d’alumnes d’aquest grup que deien preferir el castellà, ha passat 
a engrossir en aquest ítem el grup dels que es consideren igualment catalanoparlants que 
castellanoparlants.  

                                                 
100 En aquest cas la pregunta és : “Tu, com et consideres a tu mateix ? a) Principalment 

valencianoparlant ; b) Principalment castellanoparlant ; c) Igualment valencianoparlant que 
castellanoparlant”. 
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gràfic 15 : relacions entre la primera llengua dels alumnes i la 

seua autoadscripció lingüística en l’actualitat. 
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Hi ha una diferència de matís entre els dos conceptes que explica aquesta petita 
diferència. Mentre que el concepte de llengua preferida, tal i com el defineix Dodson 
(1981) i com es pot desprendre del nostre ítem, pot fer referència a l’autoavaluació de la 
fluïdesa relativa en una i altra llengua, i així una persona pot preferir la llengua que 
domina millor, o que per raons ambientals utilitza més, l’autoadscripció a un grup 
lingüístic pensem que fa referència sobretot a l’autoidentificació amb el grup social que 
utilitza aquesta llengua, és a dir, a la identitat etnolingüística. 

Com es deu recordar, el 50.5% dels alumnes de la mostra tenen com a primera 
llengua el castellà, el 27.7% es declaren com a bilingües precoços i el 20.8% tenen com 
a primera llengua el català.101 En l’actualitat, el 46% s’autoadscriu com a principalment 
castellanoparlant, el 33.2% com a igualment catalanoparlant que castellanoparlant i el 
20.8% com a principalment catalanoparlant. Sembla, doncs, que hi ha hagut un petit 
transvasament des del grup de primera llengua castellana al grup dels que en l’actualitat 
s’autoconsiderem bilingües. Si bé això és globalment cert, en analitzar més a fons el 
fenomen es veu que en realitat és més complex. De fet, entre els alumnes originàriament 
castellanoparlants (102), n’hi ha 21 (el 20.6%) que s’autoconsideren igualment 
catalanoparlants que castellanoparlants, i 3 (el 2.9%) que s’autoconsideren 
principalment catalanoparlants. Igualment, entre els alumnes originàriament bilingües 
(56), hi ha un transvasament de 13 alumnes (el 23.2%) cap al grup d’adscripció 
castellana i de 9 (el 16.1%) cap al grup d’adscripció catalana. La mobilitat en el grup 
que té el català com a primera llengua és dóna bàsicament cap al grup bilingüe : són 12 
alumnes (el 28.6%) els que passen a engrossir les files del grup bilingüe. Pel seu interés 
s’analitzaran quatre d’aquests canvis : el pas d’alumnes originàriament castellano-
parlants als grups bilingüe o catalanoparlant ; el pas d’alumnes bilingües cap al grup 
castellanoparlant ; el pas d’alumnes bilingües al grup catalanoparlant ; i el pas d’alumnes 
de primera llengua catalana cap al grup bilingüe. 

 

 

 

                                                 
101 Supra, pàgina 79. Cal recordar que hi ha un 1% d’alumnes que tenen una primera llengua diferent del 

català i del castellà. 
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3.4.3.3 Relació entre el canvi d’adscripció lingüística i els programes 
educatius 

L’aspecte més interessant del canvi d’adscripció lingüística és la influència que 
els diferents programes educatius hi puguen tenir. El gràfic 16 mostra la relació entre el 
canvi d’adscripció lingüística i el programa educatiu de l’alumne. Com s’hi pot observar, 
el PEV reïx en el seu objectiu fonamental de manteniment de la pròpia llengua i 
cultura.102 El 100% dels alumnes d’aquest programa, que tenen com a primera llengua el 
català, continuen mantenint la seua adscripció lingüística originària.103 

Encara que en el PIP hi ha mobilitat en tots els sentits, no tots els canvis 
d’adscripció lingüística que es donen en aquest grup tenen la mateixa intensitat. 
L’anàlisi dels residus estan-
darditzats i ajustats de la 
taula de contingència104 in-
dica que per a aquest grup hi 
ha una freqüència de canvi 
major de la que es podria 
esperar pel simple atzar en el 
pas d’alumnes originàriament 
bilingües a l’autoadscripció 
com a castellanoparlant 
(9.9%). També hi ha 
diferències estadísticament significatives en aquest grup pel que fa a la quantitat reduïda 
d’alumnes bilingües que passen a autoconsiderar-se com a catalanoparlants (1.7%). 
Aquests canvis podrien ser un indici, encara que s’ha de ser molt prudent en aquest tipus 
d’afirmació, que per a un cert percentatge d’alumnes aquest programa actua com un 

                                                 
102 Cal recordar que el Programa d’Ensenyament en Valencià és, segons la classificació de Skutnabb-

Kangas (1981 : 125-135 ; 1988 : 22-27) un programa de manteniment de la primera llengua o, segons la 
classificació de Baker, de manteniment de la llengua patrimonial (Baker, 1997 : 220, 231-234). 

103 Les diferències trobades en els canvis respecte dels programes educatius són estadísticament 
significatives (p = 0.00360). Es pot consultar la taula de contingència en la figura 20 de l’annex a l’estudi 
descriptiu. L’anàlisi dels residus estandarditzats i ajustats indica que el percentatge de manteniment de la 
primera llengua en els alumnes del PEV no és degut a l’atzar. 

104 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 19 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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programa de submersió lingüística que, en comptes d’enriquir el bagatge lingüístic dels 
alumnes, el que fa és substituir una llengua per una altra.105 

Pel que fa al PIL, cal destacar en primer lloc que presenta una freqüència 
d’alumnes sense canvis del 59.7%. L’examen dels residus indica que aquesta freqüència 
tan baixa no és deguda a la casualitat, sinó que està relacionada amb el tipus de 
programa educatiu. L’anàlisi dels canvis mostra que són estadísticament significatius el 
19.4% d’alumnes que passen de tenir com a primera llengua el castellà a autoconsiderar-
se com a bilingües o catalanoparlants, i el 10.4% d’alumnes d’aquest programa que 
passen de ser bilingües a autoconsiderar-se com a catalanoparlants. Així mateix, també 
destaca significativament el fet de tenir un percentatge molt reduït (1.5%) d’alumnes 
originàriament bilingües que en l’actualitat s’autoconsideren principalment castellano-
parlants. 

3.4.3.4 Conclusions a la relació entre el canvi d’adscripció lingüística i els 
programes educatius 

En resum, el PIP afavoreix sobretot que els alumnes originàriament bilingües es 
decanten cap a autoconsiderar-se en l’actualitat com a castellanoparlants, i limita la 
possibilitat que aquests mateixos alumnes es decanten cap a la integració en el grup que 
s’autoconsidera catalanoparlant. El PIL és el programa que promou una major mobilitat 
lingüística, i afavoreix, sobretot, que els alumnes de primera llengua castellana 
s’autoconsideren en l’actualitat com a bilingües, i que els alumnes originàriament 
bilingües s’integren en el grup que s’autoconsidera com a principalment catalanoparlant. 
Per últim, el PEV, integrat en la totalitat per alumnes catalanoparlants, destaca per la 
seua eficàcia en el manteniment de la identitat lingüística originària dels alumnes.  

Les conclusions que s’acaben de comentar coincideixen amb els objectius bàsics 
dels programes educatius bilingües. Així, el Programa d’Immersió Lingüística, que es 
planteja entre els seus objectius el bilingüisme i el biculturalisme106 (Skutnabb-Kangas, 
1988 : 27 ; Arnau & aa., 1992 : 17), aconsegueix que una part significativa dels alumnes 
que en formen part passen de tenir com a primera llengua el castellà a autoconsiderar-se 

                                                 
105 El perill que el Programa d’Incorporació Progressiva puga afavorir sota certes circumstàncies la 

submersió lingüística ha estat assenyalat des d’un punt de vista teòric per Pascual i Sala (1991 : 120-121). 
106 Arnau i aa. parlen explícitament del biculturalime com a objectiu dels programes d’immersió, mentre 

que Skutnabb-Kangas es refereix simplement a un enriquiment cultural dels alumnes de llengua majoritària.  
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bilingües i, fins i tot, que els alumnes que han aprés a parlar en les dues llengües es 
decanten cap a una identificació plena amb la llengua socialment subordinada, el català. 
Igualment, el PEV reïx en el seu objectiu primordial de manteniment de la llengua i de la 
cultura dels alumnes (Skutnabb-Kangas, 1981 : 129 ; Arnau & aa, 1992 : 15 ; Baker, 
1997 : 231-232), que és una llengua minoritzada. Per últim, s’han vist indicis del perill 
que el PIP es convertesca en un programa que afavoresca el canvi de la llengua 
minoritzada per la llengua dominant, podent actuar, per tant, com un veritable programa 
de submersió lingüística (Skutnabb-Kangas, 1981 : 126-128 ; Pascual & Sala, 1991 : 
120-121 ; Arnau & aa, 1992 : 13 ; Baker, 1997 : 220-222). 

3.4.4 La competència lingüística i l’ús lingüístic 

Al qüestionari hi ha deu preguntes destinades a mesurar la competència i l’ús 
lingüístics dels alumnes enquestats, tant en català com en castellà.107 Es tracta d’escales 
d’autoavaluació, en les quals els alumnes havien de valorar la seua competència en les 
quatre habilitats lingüístiques bàsiques (comprensió oral, expressió oral, lectura i 
escriptura)108 respecte del català i del castellà, i l’ús global que fan d’una i altra llengua.  

Aquest tipus de mesura de la competència lingüística pot presentar problemes, 
com ara l’ambigüitat, la resposta aquiescent, la desitjabilitat social, la manca d’auto-
coneixement, etc. Malgrat això, és un mètode d’avaluació que se sol utilitzar en els 
estudis de caire sociolingüístic, mentre que els estudis de caràcter pedagògic i psicològic 
tenen tendència a utilitzar proves més completes i de caràcter objectiu, sobretot tests 
estandarditzats. D’altra banda, l’autoavaluació es pot relacionar amb la tendència 
pedagògica que hi ha en l’actualitat a implicar els alumnes en la valoració dels propis 
coneixements i aprenentatges (Baker, 1997 : 52-56). 

 

 

 

                                                 
107 Són els ítems numerats del 26 a 35. 
108 Parlem d’habilitats lingüístiques bàsiques perquè alguns autors suggereixen que la llengua també 

s’utilitza en ocasions que no es parla, ni s’escolta, ni es llig ni s’escriu. Així, Skutnabb-Kangas (1981 : 84) 
proposa que la llengua utilitzada per a pensar (“[...] the ability to use a language as an effective instrument 
of thought”) pot ser una cinquena àrea de la competència lingüística.  



Dades sociolingüístiques dels alumnes dels programes educatius bilingües Pàg. 94 
 

L’autovaloració, que es contrastarà més endavant amb altres formes de mesura 
més objectiva de la competència lingüística i de l’equilibri bilingüe,109 pot ser una 
aproximació vàlida a la valoració de la competència i de l’ús lingüístics. Cal tenir en 
compte, però, que dóna més informació de la capacitat general en les diferents habilitats 
lingüístiques que de la qualitat de la posada en pràctica d’aquestes habilitats. També 
s’ha de tenir present que en l’autoavaluació hi ha un component important de seguretat 
o confiança en la pròpia competència en les habilitats lingüístiques. 

Per evitar els problemes més previsibles, s’ha posat cura en la redacció de les 
preguntes, de manera que s’eliminés l’ambigüitat. També s’ha oferit una gradació 
suficient de les opcions de resposta que permetés als alumnes autoqualificar-se d’una 
manera, si no exacta, almenys prou realista. La introducció en el nostre qüestionari 
d’ítems relatius a l’ús lingüístic limita el problema, denunciat per Baker (1997 : 52), de 
manca de diferenciació entre la capacitat i l’ús lingüístics.  

De tota manera, a l’hora d’analitzar els resultats s’ha vist un problema : els 
alumnes dels programes bilingües (PIL i PEV) tendeixen a autoavaluar-se d’una manera 
molt positiva (resposta “molt bé”) en les preguntes referides a la competència lingüística 
en català i d’una manera no tan positiva (resposta “bé”) en les preguntes referides a la 
competència lingüística en castellà, fins i tot en ítems referits a habilitats com ara la 
comprensió oral o l’expressió oral en castellà de les quals, segons s’ha pogut comprovar, 
tenen un bon domini. Per contra, els alumnes del PIP tenen tendència a autoavaluar-se 
d’una manera molt positiva (resposta “molt bé”) en les preguntes referides a la 
competència lingüística en castellà i d’una manera menys positiva (resposta “bé”) en les 
preguntes referides a la competència lingüística en català, fins i tot en aquelles habilitats 
que dominen força bé, com ara la comprensió oral en català. Pensem, per tant, que hi ha 
una tendència a magnificar les respostes relatives a la llengua vehicular del programa 
educatiu propi i a minimitzar les que són relatives a la llengua que no és vehicular del 
programa, però no d’una manera absoluta, sinó de grau : reservar les respostes molt 
positives per a la llengua del programa educatiu propi i tendir a una avaluació una mica 
menys positiva per a la llengua que no ho és. És tracta, doncs, d’un problema que està 
relacionat amb la inseguretat, la manca d’autoconeixement i, sobretot, amb el desig de 
respondre positivament a les expectatives de l’enquestador.  

                                                 
109 Infra, apartat 4, pàgs. 157 i ss. 
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S’ha intentat evitar aquest problema recodificant les respostes del qüestionari de 
manera que els cinc graus originals de resposta per a les preguntes referides a la 
competència lingüística (no en sé ; molt poc ; regular ; bé ; molt bé) s’han refós en 
només tres graus (no en sé o molt poc ; regular ; bé o molt bé). Així, s’evita la tendència 
a minimitzar o magnificar la competència d’acord amb la desitjabilitat social i, alhora, es 
manté una gradació suficient de les respostes que permet l’anàlisi estadística dels 
resultats.110  

3.4.5 Autoavaluació de la competència i de l’ús lingüístics 

Es farà una primera aproximació a l’examen de la competència lingüística en una 
i altra llengua a partir de l’anàlisi gràfica i estadística dels resultats de l’autoavaluació de 
les diferents habilitats lingüístiques. En el gràfic 17 es poden comparar els resultats de 

l’autoavaluació de la comprensió oral dels alumnes segons els diferents programes 
educatius.111 Si bé la comprensió oral del castellà és en tots els casos bona o molt bona, 

                                                 
110 Les variables recodificades s’utilitzen en les representacions gràfiques i en les anàlisis estadístiques 

d’aquest apartat. Cal assenyalar que l’ús de les variables recodificades no sols interessa per a l’anàlisi 
estadística dels resultats, sinó que també simplifica la interpretació dels gràfics. En altres apartats 
posteriors es tornaran a utilitzar les variables amb els valors originals, sense recodificar. 

111 Hom pot observar que s’ha dividit el PIP en dos grups, segons que els alumnes facen només en català 
l’assignatura “Valencià” (PIP bàsic) o s’haja introduït el català com a llengua vehicular d’altres matèries 
del currículum (PIP bilingüe) (supra, apartat 1.2, pàgs. 10 i ss., i també la pàg. 63). En les anàlisis 
anteriors, relacionades amb aspectes familiars, aquesta diferenciació no era necessària, però és evident 
que a partir d’ara és important, ja que es valoraran els resultats dels programes educatius en aspectes com, 
per exemple, la competència o l’ús lingüístics. 
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gràfic 17 : relació entre l’autoavaluació de la competència en la comprensió oral en català i en 
castellà i el programa educatiu 
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en català es troba algun cas de competència en la comprensió oral regular o baixa. De 
tota manera, les diferències que hi ha en la comprensió oral del castellà i del català per 
als diferents grups segons els programes educatius són molt petites i no són 
estadísticament significatives.112  

Mentre que en la comprensió oral no s’han descobert diferències significatives 
per a les diferents categories de la variable independent (programa educatiu), no es pot 

dir el mateix quan s’analitza l’expressió oral. El gràfic 18 mostra que l’expressió oral 
bona o molt bona en castellà continua sent propera al 100% per a tots els grups, 
independentment del programa educatiu, però en l’expressió oral en català s’observa 
una davallada important per al grup del PIP bàsic, amb només un 71.6% d’alumnes que 
asseguren parlar català bé o molt bé, i petites davallades en altres grups, sobretot en el 
PIP bilingüe (amb el 87.9% d’alumnes que asseguren parlar català bé o molt bé) i en el 
PIL (amb el 89.6% d’alumnes que asseguren parlar català bé o molt bé). En aquest cas, 
l’anàlisi estadística confirma que les diferències per a l’expressió oral en català entre els 
diferents grups són significatives, mentre que les que s’han obtingut per a l’expressió 
oral en castellà no ho són.113 

                                                 
112 Les probabilitats són p = 0.7424 per a la comprensió oral en català i p = 1 per a la comprensió oral 

en castellà. Es pot veure l’anàlisi estadística (H de Kruskal-Wallis) en la figura 21 de l’annex a l’estudi 
descriptiu. 

113 Els valors de la probabilitat associada són p = 0.0032 per a l’expressió oral en català i p = 1 per a 
l’expressió oral en castellà. L’anàlisi dels residus estandarditzats i ajustats de la taula de contingència 
demostra que hi ha diferències significatives en l’elevat nombre d’alumnes del PIP bàsic que diuen parlar 
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gràfic 18 : relació entre l’autoavaluació de la competència en l’expressió oral en català i en castellà 
i el programa educatiu 
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El gràfic que representa la competència lectora en català i en castellà segons el 
programa educatiu (gràfic 19) té una forma molt semblant al que s’acaba de comentar. 
Els percentatges de la competència lectora bona o molt bona en castellà són per a tots 
els programes educatius propers al 100%, però hi ha valors més reduïts per a la 
competència lectora en català en el grup del PIP bàsic (competència bona o molt bona : 

75%) i en el PIP bilingüe (competència bona o molt bona : 81.8%). Igual que en el cas 
anterior, les diferències que s’han comentat entre les diferents categories de la variable 
programa educatiu són estadísticament significatives per a la competència lectora en 
català, però no ho són per a la competència lectora en castellà.114 

                                                                                                                                               
català gens o molt poc, i regular, i en el baix nombre d’alumnes d’aquest mateix grup que afirmen parlar 
català bé o molt bé. Es poden veure les anàlisis estadístiques (H de Kruskal-Wallis i taula de contingència) 
en la figura 22 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

114 Les probabilitats associades són p = 0.0016 per a la competència lectora en català i p = 1 per a la 
competència lectora en castellà. L’anàlisi dels residus en la taula de contingència de la competència lectora 
en català demostra que hi ha diferències estadísticament significatives en l’elevada freqüència de la 
competència lectora molt baixa, baixa o regular per al PIP bàsic, que es relaciona amb la freqüència baixa 
de la competència lectora bona o molt bona d’aquest mateix grup, la freqüència baixa de la competència 
lectora regular del PIL i la freqüència elevada de la competència bona o molt bona d’aquest mateix grup. 
Es poden veure les anàlisis estadístiques (prova H de Kruskal-Wallis i taula de contingència) en la figura 
23 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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gràfic 19 : relació entre l’autoavaluació de la competència en la comprensió lectora en català i en 
castellà i el programa educatiu 
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El gràfic 20 mostra els resultats de l’autoavaluació que els diferents grups 
d’alumnes segons el programa educatiu fan de l’expressió escrita, tant en català com en 

castellà. S’hi observen les mateixes tendències que a les gràfiques anteriors, encara que 
amb algun canvi interessant. En general, les puntuacions de l’expressió escrita bona o 
molt bona en castellà és propera al 100% menys en el grup del PIL, que es queda en un 
modest 86.6%. Pel que fa la competència escrita en català, les tendències són les 
mateixes dels darrers gràfics : una davallada important en la competència bona o molt 
bona en el grup del PIP bàsic (68.4%), que és menys important en el PIP bilingüe 
(75.8%). Pel que fa al PIL, no arriba als percentatges del PEV, on la totalitat dels 
alumnes afirmen escriure en català bé o molt bé, però sí que es distancia notòriament 
dels grups anteriors (competència bona o molt bona : 86.6%).  

És també interessant assenyalar que el grup del PIL presenta uns valors idèntics 
per a l’expressió escrita en català i en castellà, igual que el grup del PEV Aquest 
equilibri, indici d’una autèntica biliteracitat,115 només s’observa en els programes 
educatius bilingües. L’anàlisi estadística dels resultats obtinguts demostra que les 
diferències que s’han descobert en la competència en expressió escrita, tant en castellà 
com en català, són significatives.116  

                                                 
115 La biliteracitat és la capacitat de llegir i escriure en dues llengües (Hornberger, 1989). És menys 

freqüent que el bilingüisme degut a la complexitat afegida de les destreses (Baker, 1997 : 45, 283-289). 
116 Els valors de la probabilitat associada són p = 0.0072 per a l’escriptura en català i p = 0.0079 per a 

l’escriptura en castellà. L’anàlisi dels residus estandarditzats i ajustats de les taules de contingència 

Autoavaluació de l'escriptura en català i en castellà
segons el programa educatiu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

PIP
(bàs ic)
català

PIP
(bàsic)
cas tellà

PIP
(bilingüe)

català

PIP
(bilingüe)
cas tellà

PIL 
català

PIL
castellà

PEV
català

PEV
castellà

Pe
rc

en
ta

tg
es

Gens o molt poc
Regu lar
Bé  o molt bé

gràfic 20 : relació entre l’autoavaluació de la competència en l’expressió escrita en català i en 
castellà i el programa educatiu 
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Per últim, en el gràfic 21 hi ha representada l’autoavaluació de l’ús lingüístic en 
català i en castellà que fan els alumnes segons el programa educatiu en què es troben 
matriculats. Abans de la interpretació cal recordar que l’ús, més que no la competència, 
depén de factors contextuals, com ara la població de residència, la primera llengua, etc. 
Per tant, a l’hora de l’anàlisi s’ha de tenir present que la relació que es puga deduir entre 
les dues variables es troba mediatitzada per altres variables que no es poden controlar 
totalment. 

L’anàlisi estadística demostra que les diferències que hi ha en l’ús lingüístic són 
significatives, en el sentit que en la mesura que el programa educatiu utilitza més el 
català com a llengua vehicular dels ensenyaments, hi ha un ús més intens del català i, 
paral·lelament, menys intens del castellà.117 Pel que fa als diferents programes educatius, 
es pot comprovar en el gràfic que el PIP bàsic es caracteritza sobretot per un ús molt 

                                                                                                                                               
demostra que hi ha diferències significatives en les categories següents : 1) Expressió escrita en català : 
a) freqüència elevada del PIP bàsic en la competència regular i freqüència baixa en la competència bona o 
molt bona ; b) freqüència elevada del PIL en la competència escrita bona o molt bona ; c) freqüència 
elevada del PEV en la competència escrita bona o molt bona i freqüència baixa en la competència regular. 
2) Expressió escrita en castellà : a) freqüència elevada de la competència bona o molt bona del PIP bàsic, i 
freqüència baixa en la competència regular ; b) freqüència elevada de la competència regular en el PIL i 
freqüència baixa de la competència bona o molt bona. Es pot veure l’anàlisi estadística (prova H de 
Kruskal-Wallis i taules de contingència) en la figura 24 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

117 La probabilitat associada per a les dues llengües és p < 0.0001. Es pot consultar l’anàlisi estadística 
(prova H de Kruskal-Wallis) en la figura 25 de l’annex a l’estudi descriptiu. Cal fixar-se en les mitjanes 
dels rangs, que indiquen clarament la intensitat de l’ús d’una i altra llengua segons les categories de la 
variable programa educatiu. 
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reduït del català (70.1% “mai o molt poc”) que és complementa amb un ús paral·lel molt 
intens del castellà (84.1% “moltes vegades o sempre”).118  

El PIP bilingüe es troba pràcticament migpartit en un grup (45.5%) que no 
utilitza el català mai o l’utilitza molt poc, i un altre grup (42.4%) que l’utilitza moltes 
vegades o sempre. Al mig, hi ha un grup del 12.1% que assegura utilitzar-lo la meitat del 
temps. Aquesta divisió en dues meitats és deguda a la primera llengua dels alumnes : tots 
els alumnes de primera llengua catalana usen el català moltes vegades o sempre, mentre 
que els alumnes de primera llengua castellana tenen tendència a utilitzar molt poc el 
català (86.7% “poques vegades o mai”), i els alumnes de bilingües tenen un ús més 
equilibrat, encara que predomina l’ús del català (53.8% “moltes vegades o sempre”). 
Curiosament, el 100% dels alumnes que diuen utilitzar el català la meitat del temps són 
alumnes originàriament bilingües.119 Pel que fa a l’ús del castellà d’aquest grup, 
predomina l’ús intens (69.7% “moltes vegades o sempre”) aspecte aquest que no acaba 
de complementar-se amb l’ús del català que s’acaba de veure. 

Els alumnes del PIL formen el grup més equilibrat pel que fa a la utilització del 
català. En el gràfic 21 es pot veure que l’alçada de les tres columnes que representen 
l’ús baix, mitjà i alt del català és molt semblant (32.8%, 37.3% i 29.9% respectivament), 
amb un lleuger predomini de l’ús mitjà del català. És també el grup més equilibrat 
respecte de l’ús del castellà, encara que en aquest cas l’equilibri es trenca una mica en la 
direcció de l’ús més intens del castellà (44.8% “moltes vegades o sempre”). Per últim, 
els catorze alumnes del PEV mostren un ús lingüístic totalment uniforme : la totalitat 
utilitza el català moltes vegades o sempre, i el mateix 100% assegura utilitzar el castellà 
poques vegades o mai. 

 

 

 

                                                 
118 Totes dues diferències són estadísticament significatives (es pot consultar la taula de contingència en 

la figura 26 de l’annex a l’estudi descriptiu). Cal recordar que en la mostra hi ha tres grups del PIP bàsic : 
un d’Alacant, un de Mutxamel i un de Xixona, per la qual cosa existeix un cert control de la variable lloc 
de residència. Com que en el grup hi ha percentatges d’alumnes diferents segons la primera llengua (68.2% 
castellà, 21.6% bilingües, 8% català i 2.3% altra llengua), s’han realitzat també les taules de contingència 
controlant per la variable primera llengua i les diferències continuen sent estadísticament significatives per 
als grups de primera llengua castellana i bilingüe, però no per al de primera llengua catalana. 

119 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 27 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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Lògicament, el domini de les diferents habilitats lingüístiques en cadascuna de les 
llengües està relacionat. Així, per al cas del català, hi ha correlacions significatives entre 
totes les variables referides a l’autoavaluació de les habilitats lingüístiques i l’ús del 
català, sent les correlacions més intenses les que es donen entre l’expressió oral i la resta 
de les variables, i entre la lectura i l’escriptura. Tocant al castellà, també hi ha 
correlacions significatives entre totes les habilitats lingüístiques, excepte entre la lectura 
i l’ús d’aquesta llengua. Hi ha correlacions de signe negatiu entre l’ús de la llengua 
catalana i totes les habilitats lingüístiques en castellà, a excepció de la lectura, i també 
entre l’ús de la llengua castellana i totes les habilitats lingüístiques en català. La 
correlació negativa de major intensitat és la que es dóna entre l’ús de l’una i altra 
llengua.120 

En resum, s’ha vist en aquest apartat que, pel que fa a la relació entre 
l’autoavaluació de la competència en les quatre habilitats lingüístiques en castellà i els 
programes educatius, únicament hi ha diferències importants en l’expressió escrita, ja 
que el grup del Programa d’Immersió Lingüística expressa tenir una competència una 
mica inferior a la dels altres grups. En canvi, sí que s’han descrit diferències importants 
en l’expressió oral, la lectura i l’escriptura en català, en el sentit que, en la mesura que 
augmenta la utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular dels ensenyaments 
en els diferents grups, augmenta també la competència en les diferents habilitats 
lingüístiques. Sembla, doncs, que el fet de cursar un programa educatiu o un altre no 
afecta la competència lingüística en castellà, però sí que és decisiu per a la competència 
lingüística en català. A l’hora de generalitzar aquestes conclusions no s’hauria de perdre 
de vista que les dades amb què s’ha treballat estan tretes de l’autoavaluació feta pels 
mateixos alumnes, i no de proves objectives, i que, a més, la mostra d’alumnes és 
reduïda, ja que pertany a una sola de les comarques valencianes.121 

                                                 
120 La correlació entre l’ús de les dues llengües és ρ = -0.7875, p < 0.001. Es poden consultar els valors 

de la resta de correlacions en la figura 28 de l’annex a l’estudi descriptiu. S’ha utilitzat la correlació per 
rangs de Spearman perquè es tracta de variables mesurades en una escala ordinal. 

121 Malgrat la nostra prudència, els resultats concorden amb els d’investigacions prèvies. Així, 
Doménech Sornoza (1990, vol. 2, pàg. 508), a partir del treball realitzat els anys 1986-1988 sobre una 
mostra de 257 alumnes del Cicle Mitjà de EGB de quinze centres diferents del País Valencià dividits en 
cinc grups segons els diferents tractaments de les llengües en l’àrea d’experiències (inicial, parcial, total, 
castellà-castellà i valencià-valencià), arriba a la conclusió que l’ús del català com a llengua 
d’aprenentatge no sols fa augmentar la competència lingüística en aquesta llengua, sinó també en alguns 
aspectes del domini lingüístic del castellà pel fenomen de transferència lingüística. En canvi, a les escoles 
on predomina el castellà no es produeix cap fenomen de transferència lingüística del castellà cap al català. 
Els estudis realitzats a Catalunya sobre la immersió lingüística mostren que els escolars dels programes 
d’immersió tenen una millor competència en català que els que segueixen un programa on predomina l’ús 
del castellà. Pel que fa al domini d’aquesta darrera llengua, els treballs no són concloents (Artigal, 1995 : 
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Un altre aspecte que també cal destacar és la major seguretat que expressen els 
alumnes del PEV en totes les habilitats lingüístiques, tant en català com en castellà, així 
com el fet que són els alumnes dels dos programes autènticament bilingües (PIL i PEV) 
els que mostren tenir un major equilibri en el domini de totes les habilitats lingüístiques 
en ambdues llengües. Per tant, aquests programes són els que millor aconsegueixen el 
desideràtum de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià quan diu que “al final dels 
cicles en què es declararà obligatòria la incorporació del valencià a l’ensenyament, i 
qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’estar 
capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà”.122 

Pel que fa a l’ús de les dues llengües, cal subratllar com la major presència del 
català en els programes educatius també es relaciona amb un major ús d’aquesta llengua, 
si bé s’ha de tenir en compte l’existència de variables que intervenen i que són difícils 
de controlar. Cal remarcar també el major equilibri en l’ús lingüístic dels alumnes del 
PIL, i l’homogeneïtat en l’ús dels alumnes del PEV. Malgrat aquestes prevencions, es 
pot afirmar que els resultats indiquen que els programes bilingües són els únics 
programes educatius que aconsegueixen un cert grau de normalització de l’ús lingüístic 
del català.  

                                                                                                                                               
89-92) ; el treball de Ribes (1993 : 72-84), realitzat al 5è curs quan la majoria dels alumnes d’immersió 
només portaven un màxim de dos cursos rebent classes de llengua castellana, mostren que els alumnes 
d’immersió, en relació al grup castellanoparlant de comparació, mostren un nivell de comprensió lectora i 
de producció de textos escrits semblant, però són inferiors en els aspectes més convencionals de 
l’escriptura (ortografia i puntuació). Els resultats de les investigacions realitzades a tot el món a partir de 
la dècada dels setanta sobre els programes d’immersió mostren que, en general, els alumnes d’aquest 
programa tenen un coneixement de la llengua vehicular dels ensenyaments que s’aproxima al dels alumnes 
que la tenen com a primera llengua, especialment els alumnes dels programes d’immersió primerenca, 
sense que això supose un endarreriment en la comprensió i l’expressió en la seua primera llengua. Pel que 
fa al domini de la llengua escrita en la seua primera llengua, es dóna un endarreriment en els primers 
cursos –quan encara no s’ha introduït en el treball escolar– que desapareix més endavant (Swain & Lapkin, 
1982 : 36-41 ; Cummins & Swain, 1986 : 40-43 ; Genesee, 1987 : 34-39 ; Sánchez López & Rodríguez de 
Tembleque, 1997 : 209-212). 

122 Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV de l’1-12-1983), article 
19, punt 2.  
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3.4.6 L’evolució del coneixement i de l’ús de la llengua dels alumnes en 
relació als pares  

En un apartat anterior s’ha analitzat la transmissió lingüística familiar segons els 
diferents programes educatius.123 En aquest es mostra com han evolucionat conjun-
tament el coneixement i l’ús de la llengua dels alumnes en relació al dels pares dins dels 
diferents programes educatius. El gràfic 22 mostra que els alumnes escolaritzats al PIP 
bàsic tenen una compe-
tència en l’expressió oral 
superior a la dels seus 
pares : gairebé han 
desaparegut els alumnes 
que afirmen no saber 
parlar català o saber-ne 
poc, han augmentat lleu-
gerament en relació als 
pares els que afirmen tenir 
una competència oral re-
gular, i han augmentat 
molt els que afirmen 
parlar català bé o molt bé 
(71.6%).  

Aquest augment de la competència es contradiu, però, amb la disminució 
efectiva de l’ús lingüístic : augmenten lleugerament fins a arribar al 70.1% els alumnes 
que no utilitzen mai el català o ho fan en poques ocasions, hi ha un augment d’un poc 
més de 10 punts fins arribar al 13.8% dels alumnes que afirmen utilitzar el català la 
meitat del temps, i baixa espectacularment fins al 16.1% el percentatge d’alumnes que 
diuen utilitzar el català moltes vegades o sempre. Es pot deduir, per tant, que per efecte 
de l’ensenyament escolar han desaparegut gairebé els alumnes que afirmen tenir una 
competència oral nul·la o molt baixa, s’ha incrementat lleugerament la competència mit-
jana i hi ha hagut una puja important de la competència oral alta. Per contra, sembla que 
la simple introducció de l’assignatura “Valencià” no aconsegueix frenar l’abandonament 

                                                 
123 Supra, apartat  3.4.2, pàgs. 83 i ss. 

Expressió oral i ús del català
 dels pares, mares i alumnes del PIP bàsic. 
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gràfic 22 : relació entre l’expressió oral i l’ús de la llengua catalana 
dels pares i de les mares i el dels alumnes en el PIP bàsic 
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de l’ús lingüístic, que baixa per sota del nivell dels pares i de les mares malgrat 
l’augment que s’ha vist de la competència oral.124 

La situació és diferent en el PIP bilingüe.125 Com es pot observar en el gràfic 23, 
l’índex de coneixement del català dels fills és bastant superior al dels pares, situant-se el 
coneixement “bo” o “molt 
bo” a la ratlla del 90 per 
cent (87.9%). Han des-
aparegut totalment els 
alumnes que diuen parlar 
el català molt poc o gens, i 
es manté el percentatge 
que el parla regular. Ara 
bé, pel que fa a l’ús s’ob-
serva que també dismi-
nueix respecte del dels 
pares, ja que hi ha un 
augment dels alumnes que 
no utilitzen mai el català o 
ho fan en poques ocasions 
(45.5%), i disminueix sensiblement la quantitat dels que afirmen utilitzar el català moltes 
vegades o sempre (42.4%). De fet, els alumnes d’aquest programa queden migpartits 
segons l’ús de les llengües. Ja s’ha comentat anteriorment que aquesta divisió està 
directament relacionada amb la primera llengua dels alumnes.126 

                                                 
124 A més, no s’ha d’oblidar que en els alumnes del PIP bàsic, –i encara més en la resta de programes 

educatius– una part de l’ús que declaren els alumnes es realitza dins de les aules, on les tries lingüístiques 
estan condicionades per factors de tipus acadèmic i no són, per tant, tan lliures com en els àmbits 
extraescolars.  

125 Cal recordar que hi ha un únic grup de PIP bilingüe a la mostra, que és de la població de Xixona. Per 
tant, en interpretar les xifres de coneixement i ús del català s’ha de tenir present que es tracta de la 
població del nostre estudi que presenta uns índexs majors de coneixement i d’ús de la llengua. De tota 
manera, a nosaltres el que ens interessa és comprovar l’evolució del coneixement i de l’ús dels fills 
respecte dels pares. 

126 Supra, pàg. 100. 
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gràfic 23 : relació entre l’expressió oral i l’ús de la llengua catalana 
dels pares i les mares i el dels alumnes en el PIP bilingüe 
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El grup del PIL presenta un augment considerable, encara major que en el grup 
anterior, de la competència en l’expressió oral dels alumnes respecte de la dels seus 
pares, ja que s’arriba a un 
nivell de competència bo-
na o molt bona una mica 
millor (89.6%) a partir 
d’una competència oral 
dels pares clarament més 
baixa (gràfic 24). L’ús 
segueix una evolució dife-
rent a la dels altres grups : 
d’una banda, hi ha un des-
cens respecte dels pares 
tant dels alumnes que no 
utilitzen mai el català o 
que l’utilitzen poques ve-
gades (32.8%) com dels alumnes que l’utilitzen moltes vegades o sempre (29.9%). Per 
contra, augmenta substancialment el grup dels alumnes que utilitzen el català la meitat 
del temps (37.3%). Per tant, en relació als pares hi ha una millora important de la com-
petència oral i una clara tendència a l’ús equilibrat de les dues llengües. El darrer as-
pecte no es donava en el grup del PIP bilingüe. Per tant, la nostra valoració és que el 
PIP bilingüe aconsegueix alentir parcialment el procés d’abandonament de la llengua, 
mentre que el PIL assoleix que els alumnes utilitzen les dues llengües ambientals d’una 
manera més equilibrada, encara que no s’ha de perdre de vista que aquest ús equilibrat 
és el resultat, almenys en part, d’una minva d’un ús més ple del català.127  

                                                 
127 S’ha de tenir en compte que els grups del PIL es localitzen en uns contextos (Alacant, Mutxamel i el 

barri de la Sagrada Família de Xixona) globalment més desfavorables per a l’ús del català que el grup del 
PIP bilingüe (Xixona).  
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gràfic 24 : relació entre l’expressió oral i l’ús de la llengua catalana 
dels pares i les mares i el dels alumnes en el PIL 
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Acabem aquest apartat assenyalant que el PEV (gràfic 25) aconsegueix una 
millora tant de la competència com de l’ús lingüístic dels alumnes respecte dels seus 
pares, tot aconseguint un 
ús lingüístic ple del català. 
Ara bé, el fet de comptar 
amb un únic grup 
d’aquest programa, que se 
situa a Xixona, i la petita 
quantitat d’alumnes que 
s’hi troben matriculats 
(14), fa que s’haja de ser 
caut a l’hora de traure 
conclusions sobre aquest 
resultat.  

3.5 Dades dels enquestats sobre els usos lingüístics i les normes d’ús lingüístic 

En aquest apartat es vol aprofundir en l’estudi de l’ús lingüístic dels subjectes. Si 
en els apartats precedents s’ha descrit l’ús de la llengua des d’un punt de vista quanti-
tatiu, ara volem descriure’l en relació als principals àmbits de l’activitat quotidiana dels 
alumnes. Els àmbits lingüístics que es tindran en compte són la família, el veïnat, el barri 
o la població de residència i el centre d’estudis. Com sempre, la principal variable que es 
tindrà en compte en aquesta anàlisi de l’ús lingüístic serà el programa educatiu que 
cursen els enquestats. 
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gràfic 25 : relació entre l’expressió oral i l’ús de la llengua catalana 
dels pares i de les mares i el dels alumnes en el PEV 
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3.5.1 L’ús lingüístic en l’àmbit familiar 

En els apartats referits a la transmissió lingüística familiar i al coneixement i l’ús 
de la llengua s’han comentat dades que tenen relació amb l’ús de les llengües en la 
família. Per això, i amb risc de ser una mica reiteratius, únicament es presentaran i 
comentaran breument els gràfics 
que resumeixen la informació de 
l’ús lingüístic en aquest context. 
El gràfic 26 mostra l’ús global de 
les llengües dins de l’àmbit 
familiar. S’hi veuen els percentat-
ges que representen la llengua de 
relació entre els pares, la llengua 
en què s’adrecen els pares als 
alumnes, la llengua amb què els 
alumnes es dirigeixen als pares i, 
per últim, la llengua de relació dels alumnes amb els germans. S’hi pot observar com la 
columna que representa el percentatge d’ús del castellà augmenta constantment, amb un 
màxim del 66.7% d’ús del castellà amb els germans, mentre hi ha un descens paral·lel de 
la columna que representa l’ús del català, que arriba al mínim en la relació amb els 
germans (23.7%). S’hi veu que l’ús lingüístic dels alumnes està totalment condicionat 
pel dels pares, però és preocupant la important pèrdua en l’ús del català que s’observa 
en el canvi generacional.128 El creixement que s’observa en la columna de l’ús bilingüe 
entre pares i alumnes en relació a l’ús de les parelles és degut, bàsicament, al fet que la 
majoria de les parelles mixtes segons la competència lingüística (61.2%) sol tenir com a 
llengua de relació el castellà, però després, hi ha un cert percentatge de pares i mares 
catalanoparlants d’aquestes parelles mixtes (35.4%) que es dirigeixen en català als fills. 

                                                 
128 L’estudi 2299 del CIS, realitzat en octubre de 1998, mostra també aquesta tendència. Un total de 429 

entrevistats majors de 18 anys (el 55.64% del total) eren capaços de parlar català (en el Cens de 1991 el 
51.97% dels valencians majors de 15 anys sabien parlar català). Les preguntes que interessen només es van 
realitzar als enquestats que eren capaços de parlar català. Mentre que el 59% dels entrevistats que podien 
expressar-se en català l’utilitzaven amb els fills, i al voltant del 59% l’utilitzava en la relació amb els 
pares i mares (59% amb el pare i 58% amb la mare), només el 26% l’utilitzava en la relació amb els 
germans. L’ús del castellà, que estava entre el 37% amb els pares i el 39% amb les mares, pujava al 52% 
amb els germans (Siguán, 1999 : 37-39). 
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gràfic 26 : ús lingüístic en l’àmbit familiar 
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Si s’analitzen aquests resultats per programes educatius es veu que en el PIP 
(gràfic 27) se segueix la tendència general que es veia en el gràfic anterior, encara que 
amb una inclinació a l’ús 
exclusiu del castellà encara més 
accentuada. També es constata 
que el creixement de la columna 
de l’ús bilingüe dels pares als fills 
(12.7%) en relació a l’ús bilingüe 
dins de la parella (11.1%) és 
mínim, cosa que implica que els 
membres catalanoparlants de les 
parelles mixtes no modifiquen, 
quan parlen amb els fills, l’ús 
predominantment castellà que tenen amb la parella. 

La tria d’un programa educatiu bilingüe implica generalment un nivell de 
compromís personal i familiar que, sens dubte, té repercussió dins de l’ús lingüístic en 
l’àmbit de la família. Així, es pot 
observar en el gràfic 28, que cor-
respon al PIL, com l’ús de la llen-
gua catalana en la parella minva 
relativament poc en la relació amb 
els fills, però, a més, hi ha un 
creixement notable en l’ús bilin-
güe, que és degut sobretot al fet 
que els membres catalanoparlants 
de les parelles mixtes opten per 
utilitzar la seua llengua amb els 
fills. Malauradament, aquest ús no 
es consolida en la relació amb els germans, i això fa que es mantinga la tendència a la 
castellanització en l’ús lingüístic de la generació més jove.  
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gràfic 27 : ús lingüístic en les famílies dels alumnes del PIP 
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gràfic 28 : ús lingüístic en les famílies dels alumnes del PIL 
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Finalment, s’observa que en el PEV (gràfic 29) sí que hi ha un canvi de 
tendència en el sentit que els fills 
augment l’ús del català en 
l’àmbit familiar respecte dels 
pares, ja d’entrada molt alt en 
aquest programa educatiu i, a 
més, consoliden l’ús de la llen-
gua catalana en la relació amb 
els germans. De tota manera, en 
la interpretació d’aquestes dades 
cal recordar que el nombre 
d’alumnes matriculats en aquest 
programa és reduït, i que el programa només té implantació a la ciutat de Xixona, que 
compta amb un índex elevat de coneixement i d’ús del català. 

3.5.2 L’ús lingüístic amb el veïnat  

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

Els resultats globals de l’autoavaluació del comportament lingüístic amb els veïns 
de parla catalana permeten comprovar que el 57.1% dels alumnes de la mostra conver-
geix –és a dir, s’adapta lingüísticament–, amb als veïns catalanoparlants, un 7.1% afirma 
convergir en ocasions (utilitza les dues llengües) i un 35.7% no hi convergeix mai.129 

                                                 
129 Per a calcular aquests percentatges no s’han tingut en compte el 9.4% d’alumnes que afirma no tenir 

veïns de llengua catalana. Si es comparen aquestes xifres amb les de treballs realitzats en altres contextos 
catalanoparlants, es pot veure que Boix (1991 : 230) observa una xifra de convergència del 72.7% i un 
26.6% de divergència entre els jóvens de la ciutat de Barcelona ; Erill, Farràs i Marcos (1992 : 
90) obtenen una xifra de convergència amb el veïns catalanoparlants del 61.5%, un 28.7% de divergència i 
un 1% de subjectes que afirmen utilitzar igualment les dues llengües en aquests contextos en els jóvens de 
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gràfic 29 : ús lingüístic en les famílies dels alumnes del PEV 
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El gràfic 30 presenta els usos lingüístics amb els veïns catalanoparlants dels 
alumnes que s’autoavaluen amb una competència lingüística bona o molt bona segons 
les localitats i els diferents programes educatius. L’anàlisi del gràfic i de les taules de 
contingència130 demostra que hi ha diferències estadísticament significatives (p = 
0.0001) en l’alt percentatge 
d’alumnes dels dos progra-
mes educatius impartits a 
Alacant que afirmen no 
tenir veïns catalanoparlants 
(el 25% en el PIP i el 
27.3% en el PIL). Pel que 
fa a l’ús efectiu de les 
llengües, ressalta el baix ús 
del català dels alumnes del 
PIP d’Alacant i del PIP de 
Mutxamel, encara que els 
alumnes d’aquest darrer grup afirmen tenir un ús relativament elevat de les dues 
llengües per igual (18.2%) però, sobretot, del castellà (54.5%). Els alumnes del PIL 
d’Alacant destaquen pel baix ús que afirmen fer del castellà (9.1%) en les relacions amb 
els pocs veïns catalanoparlants que tenen. Per últim, els alumnes del PIL i del PEV de 
Xixona manifesten un alt grau d’utilització del català amb els veïns catalanoparlants 
(85.7% i 92.9%), que es combina, en el cas de l’últim grup, amb ús nul del castellà en 
exclusiva. 

                                                                                                                                               
Sabadell ; Melià (1997 : 103) presenta unes xifres globals d’un 51.6% de convergència lingüística amb els 
coneguts catalanoparlants i d’un 31.5% de divergència entre els jóvens de Mallorca ; Colom (1998 : 93-94, 
187) descriu un 40% de convergència lingüística, un 44.4% de divergència i un 13.95% d’ús indistint de 
les dues llengües en l’ús lingüístic dels jóvens de la ciutat de València amb els veïns catalanoparlants. 

130 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 29 de l’annex a l’estudi descriptiu. A més de les 
taules de contingència s’inclou la prova H de Kruskal-Wallis, ja que la variable que indica l’ús lingüístic 
amb els veïns catalanoparlants està mesurada en una escala ordinal. 
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gràfic 30 : relació entre la llengua parlada amb els veïns catalano-
parlants, el programa educatiu i la localitat 
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Mentre que en les relacions amb els veïns catalanoparlants hi ha diferències 
importants, en les relacions amb els veïns castellanoparlants l’ús és molt homogeni en 
favor de la llengua domi-
nant. Com es pot observar 
en el gràfic 31, que repre-
senta els usos lingüístics de 
tots els alumnes amb els 
veïns castellanoparlants 
d’acord amb les poblacions 
i els programes educatius, 
l’ús del castellà en aquest 
context és totalment ma-
joritari en tots els grups, 
sense que les petites 
diferències que s’observen, que impliquen una tendència a un ús menor del castellà en 
els programes educatius i les poblacions que fan un ús major del català, puguen 
considerar-se estadísticament significatives (p = 0.2735).131 Per tant, l’adaptació 
lingüística als interlocutors castellanoparlants és totalment majoritària en aquest 
context.132 

3.5.3 L’ús lingüístic en el barri o la localitat 

En aquest apartat s’analitza l’ús lingüístic realitzat en la localitat o el barri on 
resideixen els alumnes. Es tindrà en compte un únic tipus d’interlocutor, un jove de la 
mateixa edat que l’enquestat,133 i dos tipus de situacions comunicatives : l’enquestat és 
interpel·lat pel seu interlocutor, o bé és l’enquestat qui inicia la comunicació tot in-

                                                 
131 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 30 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
132 En xifres globals, sense tenir en compte altres variables, el 92.6% dels enquestats utilitza el castellà 

amb els veïns castellanoparlants. Aquesta xifra és una mica superior a l’observada en treballs realitzats en 
altres contextos catalanoparlants. Així, Boix troba a la ciutat de Barcelona una xifra del 90.9% (Boix, 
1993 : 152) ; Erill, Farràs i Marcos troben a Sabadell una xifra del 84.3% d’ús del castellà amb els veïns 
castellanoparlants (1992 : 90) ; Melià (1997 : 103) descriu a Mallorca una xifra global del 87% de 
convergència amb els coneguts castellanoparlants. Per contra, Colom (1998 : 94, 187) descriu una xifra 
superior de convergència amb els veïns castellanoparlants (97.55%) per als jóvens de la ciutat de 
València. Encara que la mostra no és representativa d’aquesta cohort d’edat a la comarca de l’Alacantí, 
l’homogeneïtat de les xifres per a tots els grups permet establir aquesta comparació. 

133 La tria d’un interlocutor de la mateixa edat és necessària per a evitar la intervenció de la variable 
estatus, que podria aparéixer en percebre l’enquestat una situació de desigualtat amb el seu interlocutor. 
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gràfic 31 : relació entre la llengua parlada amb els veïns castellano-
parlants, el programa educatiu i la localitat 
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terpel·lant l’interlocutor. Com en l’apartat anterior, en l’anàlisi de les dades es mesurarà 
la incidència del programa educatiu, del lloc de residència i de la competència lingüística 
en l’expressió oral en l’opció lingüística triada pels enquestats. 

La primera situació comunicativa que s’analitza és quan l’enquestat és inter-
pel·lat per un desconegut (taula 7). Si el desconegut se li adreça en català, un 68.3% de 
la mostra hi convergirà lingüísticament i un 23.8% en divergirà. En canvi, la con-
vergència envers el desconegut castellanoparlant és gairebé total : el 93.6% convergirà 
amb el descone-
gut castellano-
parlant i només 
un 2.5% en di-
vergirà. Per tant, 
mentre que l’ín-
dex de conver-
gència amb el 
desconegut cata-
lanoparlant és 11.2 punts superior al de la convergència amb els veïns catalanoparlants, 
l’índex de convergència amb el castellà es manté en uns valors altíssims, molt semblants 
als que s’han vist en la relació amb els veïns.134 

                                                 
134 En el treball de Boix (1993 : 152), un 85.1% dels joves barcelonins convergeix lingüísticament amb 

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

 Contestar a desconegut 
catalanoparlant 

Contestar a desconegut 
castellanoparlant 

Català 68.3% 2.5% 

Castellà 23.8% 93.6% 

Igual en català  
que en castellà 

7.9% 2.5% 

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

— 1% 

taula 7 : tria lingüística en la resposta a un desconegut 
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Si s’analitzen els valors de la convergència o la divergència lingüístiques amb els 
desconeguts de parla catala-
na segons la localitat de resi-
dència i el programa edu-
catiu, hi ha una gran varia-
bilitat, que veiem resumida 
en el gràfic 32. La forma del 
gràfic suggereix que l’aug-
ment de la convergència 
està més relacionat amb el 
programa educatiu que no 
amb la població de residèn-
cia. L’anàlisi de dades 
demostra que les diferències que hi ha entre els grups són estadísticament significatives 
(p = 0.0226). De fet, l’anàlisi dels residus en la taula de contingència mostra diferències 
que no són degudes a l’atzar en l’elevat grau de divergència del PIP d’Alacant i del PIP 
de Mutxamel, i en l’elevat grau de convergència del PIL d’Alacant, del PIL de Xixona i 
del PEV de Xixona.135 

Per contra, l’anàlisi dels valors de la convergència o la divergència lingüístiques 
amb els desconeguts de 
parla castellana segons la 
localitat de residència i el 
programa educatiu torna a 
demostrar que les petites 
diferències que hi ha no 
són significatives (p = 
0.6193) i, a més, no sem-
blen presentar cap tipus de 
tendència (gràfic 33).136 

                                                 
135 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 31 de l’annex a l’estudi descriptiu. S’ha controlat 

l’expressió oral en català com a possible variable que intervé limitant l’anàlisi als alumnes que asseguren 
tenir una competència en l’expressió oral en català bona o molt bona. 

136 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 32 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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gràfic 32 : relació entre la tria lingüística en la resposta a un 
desconegut catalanoparlant, el programa educatiu i la localitat 
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gràfic 33 : relació entre la tria lingüística en la resposta a un 
desconegut castellanoparlant, el programa educatiu i la localitat 
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La segona situació comunicativa referida a l’ús lingüístic en el barri o la 
localitat que s’analitza és quan l’enquestat pren la iniciativa i s’adreça a una altra 
persona de la seua edat. En la taula 8 es veuen resumides les dades de l’actuació lingüís-
tica declarada pels jóvens enquestats quan es dirigeixen a coneguts de la seua mateixa 
edat. S’hi pot observar que la norma d’ús 
lingüístic més habitual és la convergència 
lingüística amb el conegut, és a dir, si aquest 
parla català, els enquestats se li dirigiran en 
català, i si parla castellà, cosa que estadísti-
cament sembla més probable,137 se li 
dirigiran en castellà. En segon lloc, la norma 
més seguida és l’ús de la llengua dominant, 
el castellà, independentment de la llengua 
de l’interlocutor. Un 17.3% dels alumnes enquestats utilitzaria igualment una llengua 
que l’altra. Interpretem aquesta resposta com que els enquestats, en el seu ús habitual 
amb persones d’una i altra llengua, solen utilitzar les dues llengües sense ajustar-se 
d’una manera rígida a la norma majoritària de convergència lingüística. Per últim, cal 
destacar que cap dels alumnes enquestats utilitza sempre el català amb els coneguts 
independentment de la llengua d’aquests. 

El gràfic 34 representa l’ús lingüístic dels alumnes quan es dirigeixen a persones 
conegudes segons el lloc de residència i el programa educatiu. Per tal de controlar la 
competència en l’expressió 
oral en català com a pos-
sible variable que intervé, 
només s’han seleccionat 
els alumnes que afirmen 
tenir una competència oral 
bona o molt bona en la 
llengua catalana. Com s’hi 
pot comprovar, hi ha una 
tendència clara al descens 

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

indicadora de la llengua dominant en l’entorn lingüístic dels alumnes enquestats, té les respostes següents : 
castellà : 38.6% ; Igual català que castellà : 41.6% ; català : 19.8%. 
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gràfic 34 : relació entre la tria lingüística en dirigir-se a un conegut, el 
programa educatiu i la localitat 
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de l’ús exclusiu del castellà i a l’augment paral·lel de la convergència lingüística amb 
l’interlocutor en els programes educatius bilingües, amb el cas destacat del grup del 
PEV. També s’hi observa una major tendència a augmentar la convergència lingüística 
en la mesura que augmenta l’ús del català en la població on resideixen els enquestats. 
L’anàlisi estadística demostra que les diferències trobades no són degudes a l’atzar 
(p = 0.0013), especialment per a l’elevat nombre dels alumnes del PIP d’Alacant que 
utilitzen sempre el castellà i no convergeixen gairebé mai en català, i per l’elevat nombre 
d’alumnes del PEV de Xixona que convergeixen sempre i no utilitzen mai el castellà 
com a norma d’ús exclusiu.138 

Les dades de l’actuació lingüística quan els alumnes es dirigeixen a desconeguts 
es troben resumides a la taula 9. L’ús del 
castellà com a llengua primera de relació 
amb els desconeguts és la norma lingüística 
seguida per la majoria (78.2%), però es 
trenca en ocasions quan els enquestats 
sospiten per alguna causa que el seu 
interlocutor desconegut és catalanoparlant 
(11.9%). Sí que hi ha en aquest cas un per-
centatge petit d’alumnes que comencen 
habitualment les relacions amb els 
desconeguts en català (7.4%), i un percentatge encara menor que ho fa només en 
algunes ocasions (2.5%).139  

                                                 
138 Es pot veure la taula de contingència en la figura 33 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
139 Boix (1993 : 152) va obtenir els resultats següents a Barcelona, amb una pregunta semblant : 57.1% 

castellà, 25.3% català i 16.9% bilingüe ; Colom (1998 : 100, 190) va obtenir els resultats següents a 
València : 3.75% català, 93.1% castellà i 2.95% indistintament una o l’altra llengua. 
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Podem investigar la relació entre les normes d’ús lingüístic amb desconeguts i els 
programes educatius a partir de les dades resumides en el gràfic 35.140 L’examen 
d’aquest gràfic torna a 
mostrar la tendència, ja 
trobada en les anàlisis an-
teriors, a un ús major del 
català en la mesura que els 
alumnes viuen en po-
blacions on l’ús del català 
és major, i també en la me-
sura que es troben 
escolaritzats en programes 
educatius bilingües. L’anà-
lisi de la taula de contin-
gència141 demostra que les diferències que hi ha són estadísticament significatives 
(p < 0.00001), destacant l’elevada xifra d’ús exclusiu del castellà amb desconeguts dels 
alumnes del PIP d’Alacant, i l’elevat percentatge d’alumnes del PEV de Xixona que 
inicien en català les relacions amb els desconeguts.  

3.5.4 L’ús lingüístic en el centre educatiu 

En aquest apartat es descriurà l’ús lingüístic dels alumnes als centres educatius. 
El centre educatiu és un àmbit fonamental en la vida dels jóvens, que es caracteritza per 
la diversitat en l’ús lingüístic, ja que s’hi donen relacions que estan determinades, entre 
altres aspectes, per l’estatus de l’interlocutor (relacions amb els professors o amb els 
companys) i pel context més o menys formal en què té lloc l’acte de comunicació (dins 
o fora de la classe). En el nostre treball es tenen en compte aquestes dues variables i 
també la posició de l’alumne en la comunicació, com a interpel·lant, és a dir, iniciant el 
procés de comunicació, o bé com a receptor de la proposta comunicativa del seu 
interlocutor. Com en les anàlisis anteriors, interessa sobretot descriure aquests usos 
lingüístics en relació amb el programa educatiu que cursen els alumnes, però també es 
tindrà en compte la localitat de residència, ja que, tal i com s’està veient, el grau de 

                                                 
140 S’ha controlat l’expressió oral en català com a possible variable que intervé limitant l’anàlisi als 

alumnes que asseguren tenir una competència bona o molt bona en l’expressió oral en català.  
141 Es pot veure en la figura 34 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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Dades sociolingüístiques dels alumnes dels programes educatius bilingües Pàg. 117 
 

presència social de la llengua catalana està molt relacionat amb el comportament 
lingüístic de les persones.  

D’entrada cal assenyalar que el 58.5% dels alumnes de la mostra sent parlar els 
companys de classe bàsicament en castellà, el 12.5% en català i el 29% en ambdues 
llengües. En el gràfic 36 
s’ha representat la relació 
entre l’exposició especta-
dora en els centres edu-
catius, és a dir, els missat-
ges lingüístics dels seus 
companys que l’alumne 
percep però dels quals no 
és el destinatari directe 
(Bastardas, 1986 : 18 ; 
Boix, 1993 : 147), i els 
programes educatius es-
tudiats. Aquest gràfic ajuda a entendre el context lingüístic general dels centres 
educatius on s’han realitzat les proves. Com s’hi pot veure, aquest context està cla-
rament influït pel programa educatiu. L’anàlisi del gràfic mostra que, en general, els 
alumnes matriculats al PIP bàsic senten parlar sobretot castellà (72.4%), i en alguna 
mesura també català, ja que el 26.4% dels alumnes senten parlar les dues llengües. Els 
alumnes del PIP bilingüe continuen sentint un ús predominant del castellà, encara que 
no tan alt (68.8%), però escolten una presència major del català (el 18.8% sent les dues 
llengües i el 12.5% sent sobretot el català). En el PIL el castellà continua sent la llengua 
més escoltada (47.8%), però aquest programa destaca sobretot per la quantitat 
d’alumnes que perceben un ambient bilingüe (41.8%). Per últim, el PEV continua 
mostrant un ús majoritari i molt homogeni del català, ja que la gran majoria dels alumnes 
que s’hi troben matriculats (92.9%) afirmen sentir parlar únicament en aquesta llengua 
els companys de classe.142 

Les xifres que s’acaben de comentar poden semblar contradictòries si no es 
tenen en compte dues qüestions : la primera, que l’exposició a una o altra llengua depén 
                                                 

142 Les diferències trobades són estadísticament significatives (p < 0.00001). L’examen dels residus 
indica que no són deguts a l’atzar els percentatges elevats d’alumnes del PIP bàsic que senten parlar en 
castellà, d’alumnes del PIL que senten les dues llengües i d’alumnes del PEV que només senten català. Es 
pot veure la taula de contingència en la figura 35 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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molt de la xarxa de relacions personals de cada alumne, que pot variar molt fins i tot 
dins de la mateixa classe. Això explicaria que dins d’una mateixa aula hi hagen alumnes 
que afirmen sentir parlar sempre una llengua mentre que alguns dels seus companys 
afirmen sentir sobretot l’altra. La segona qüestió a considerar és que la majoria de les 
escoles en què s’ha realitzat el treball de camp són centres on conviuen programes 
educatius monolingües amb programes bilingües. Això possibilita, fins i tot als alumnes 
dels programes monolingües en ciutats intensament castellanitzades, com és el cas 
d’Alacant, un cert percentatge d’exposició espectadora al català, que variarà molt 
depenent de les relacions personals que tinguen. 

3.5.4.1 L’ús lingüístic amb els companys en l’àmbit escolar formal 

El gràfic 37 representa les xifres dels alumnes com a receptors de les propostes 
comunicatives dels seus 
companys dins de la 
classe. Es tracta de 
l’anomenada exposició 
lingüística interpel·lant 
(Bastardas, 1986 : 18 ; 
Boix, 1993 : 147).143 Hi 
són representades les 
relacions entre aquesta 
variable i les categories 
formades per l’encre-
uament dels diversos pro-
grames educatius amb les localitats on s’imparteixen.144 D’entrada, s’hi pot observar que 
tant els programes educatius com les localitats on es troben ubicats els centres semblen 

                                                 
143 La pregunta del test és : “A l’escola o centre de secundària on estudies, en quina llengua et parlen a 

tu, els teus companys de classe, dins de la classe ?”. 
144 En analitzar els usos lingüístics en la família, amb el veïnat i en la localitat, s’ha utilitzat una variable 

que s’assembla a aquesta, però no és la mateixa. En aquells casos la variable era el resultat de creuar les 
categories de les variables “programa educatiu” i “localitat de residència” (amb només tres valors : 
Alacant, Mutxamel i Xixona), ja que es tractava d’àmbits d’ús lingüístic relacionats amb la població o el 
barri on viuen els alumnes. Ara, com que es tracta d’analitzar l’ús lingüístic escolar, la variable és el 
resultat de creuar les categories de les variables programa educatiu, tot distingint entre el PIP bàsic i el PIP 
bilingüe, i localitat on es troba el centre educatiu. En la pràctica les dues variables són bastant semblants, 
ja que normalment els alumnes assisteixen a un centre educatiu de la localitat on viuen. Les diferències més 
notables són l’existència d’un nou grup, el del PIP bilingüe –que es desglossa del PIP bàsic–, i que en la 
variable que té en compte la localitat de residència, com que només es tenien en compte les poblacions 

Classe : llengua dels companys a l'enquestat

Programa educatiu i població del centre educatiu

PEV-X
PIL-X

PIL-M
PIL-A

PIP(bil)-X
PIP(bas)-X

PIP(bas)-M
PIP(bas)-A

Pe
rc

en
ta

tg
es

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Català

Cat. i cast. igual

Castellà

1003917912 15

52

2724

910

85

9

79

6464

9190

 
gràfic 37 : relació entre l’exposició interpel·lant a les aules, el progra-

ma educatiu i la localitat 



Dades sociolingüístiques dels alumnes dels programes educatius bilingües Pàg. 119 
 

influir en els usos lingüístics dins de la classe. Així, els valors més alts d’ús del castellà 
estan relacionats sobretot amb els grups del PIP d’Alacant (89.7%) i de Mutxamel 
(91.2%), amb un funcionament molt similar, i els grups de PIL de Xixona (85%) i 
d’Alacant (79.2%). De la resta de grups, és interessant la notable similitud de funcio-
nament del PIP bàsic i del PIP bilingüe de Xixona, que contrasta amb un ús major del 
castellà del PIL de la mateixa localitat, i l’elevat grau de bilingüisme i d’ús del català 
dels alumnes del PIL de Mutxamel. Per últim, cal assenyalar que el PEV destaca per 
mantenir l’ús homogeni del català entre els alumnes a dins de la classe.145 

Sorprén en aquest gràfic la important variabilitat que s’observa entre els grups 
del programa d’immersió lingüística, que no es pot explicar únicament amb els factors 
que s’han tingut en compte. Determinats aspectes d’aquesta variabilitat són interpreta-
bles a partir de les dades que posseïm. Així, per exemple, l’elevat ús del castellà en el 
PIL de Xixona pot ser degut a què el centre està ubicat en un barri amb una forta 
presència d’immigrants. Aquesta mateixa raó, la pressió ambiental de la llengua 
dominat, és també l’explicació més plausible per a l’elevat ús del castellà en el PIL 
d’Alacant. Però no hem d’oblidar que en cada grup humà, com ara una classe, s’esta-
bleixen des de la seua formació unes pautes de comportament que d’alguna manera el 
singularitzen. En el cas de les classes, la relació inicial, fonamentalment en castellà en 
els grups d’immersió,146 deu haver influït d’una manera important en la formació de les 
normes d’ús de les llengües dins la classe. No s’ha de menystenir tampoc la importància 
de l’actuació del professorat que, com tota acció individual, pot variar d’un centre a un 
altre i amb la seua intervenció pot modelar en un cert grau els usos lingüístics dels 
alumnes, sobretot en un àmbit, la classe, que es troba sota el seu control. Per tant, hi ha 

                                                                                                                                               
d’Alacant, Mutxamel i Xixona, s’eliminaven de l’estudi aquells alumnes (14) que resideixen en poblacions 
diferents, mentre que en la variable que té en compte la localitat on es troba ubicat el centre educatiu no 
n’elimina cap.  

145 L’anàlisi dels residus estandarditzats i ajustats mostra diferències significatives en l’alt grau de 
recepció del castellà entre els alumnes del PIP bàsic d’Alacant i de Mutxamel, l’alt grau de bilingüisme i 
de recepció del català del PIL de Mutxamel, i l’alt grau de recepció del català al PEV. També hi destaquen 
el baix percentatge d’alumnes que senten que els companys se’ls adrecen en català dels grups de PIP bàsic 
d’Alacant i de Mutxamel i del PIL de Xixona. Es pot consultar la taula de contingència en la figura 36 de 
l’annex a l’estudi descriptiu. 

146 Cal recordar que un dels aspectes bàsics de la metodologia didàctica dels programes d’immersió és 
el respecte a la llengua dels alumnes. Per tant, els alumnes poden utilitzar a les aules la seua primera 
llengua mentre ho necessiten. El programa assegura l’adquisició de la segona llengua a partir d’activitats 
de classe que siguen funcionals i motivadores per als alumnes (Artigal, 1989 : 21 ; Arnau & aa., 1992 : 37, 
118) 
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un factor que individualitza els grups i que és desconegut, però que, segurament, influeix 
en els resultats que es comenten. 

En analitzar la llengua amb què els alumnes de l’enquesta s’adrecen als seus 
companys dins de la classe (gràfic 38), els resultats trobats són molt semblants, però amb 
alguna petita diferència que pot ajudar a entendre’ls. En relació al gràfic anterior s’hi 
pot veure com en els grups del PIP la tendència és a mantenir o augmentar l’ús del cas-
tellà, mentre que en els grups del PIL la tendència és a disminuir l’ús del castellà i 
augmentar l’ús bilingüe o 
només en català.147 Els 
alumnes del PEV mantenen, 
una vegada més, l’ús del 
català com a única llengua 
de relació entre els 
companys dins de la classe. 
En general es veu que els 
alumnes tenen la percepció 
que personalment utilitzen 
més la llengua vehicular del 
programa educatiu del que 
ho fan els companys. 

3.5.4.2 L’ús lingüístic amb els companys en l’àmbit escolar informal 

Fins ara s’han analitzat els usos lingüístics entre els escolars a dins de la classe, 
és a dir, en un àmbit marcat per una certa formalitat i per la presència del mestre com a 
persona d’estatus superior. A continuació es descriuran els usos lingüístics en un àmbit 

                                                 
147 El PIP bàsic d’Alacant passa del 89.7% d’ús del castellà al 96.6% ; el PIP bàsic de Mutxamel es 

manté exactament en la mateixa xifra (91.2%) ; el PIP bàsic de Xixona passa del 64% al 68% ; el PIP 
bilingüe de Xixona augmenta del 63.6% al 84.8% ; el PIL d’Alacant passa del 79.2% d’ús del castellà al 
70.8% ; el PIL de Xixona del 85% al 80% ; el PIL de Mutxamel funciona de manera diferent, ja que té un 
percentatge molt baix d’ús del castellà. En aquest grup el canvi més important és el transvasament del grup 
d’alumnes a qui s’adrecen en les dues llengües (que passa del 52.5% al 39.1%) al grup d’alumnes que 
s’adrecen als companys en català (que augmenta del 39.1% al 47.8%). L’anàlisi estadística torna a 
confirmar l’existència de diferències que no són fruit de la casualitat (p < 0.00001), i mostra diferències 
significatives en : a) grau elevat d’ús del castellà als PIP bàsics d’Alacant i de Mutxamel i al PIP bilingüe 
de Xixona ; b) grau alt dels usos bilingües al PIP bàsic de Xixona i, sobretot, al PIL de Mutxamel ; c) ús 
elevat del català al PIL de Mutxamel i, sobretot, al PEV de Xixona. Es pot veure la taula de contingència en 
la figura 37 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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escolar menys formal i sense una relació d’estatus tan marcada : ens referim als espais 
escolars (el pati, els corredors, etc.) exteriors a la classe. 

En el gràfic 39 hi ha representades les dades referides a la percepció que tenen 
els enquestats de la llengua en què se’ls adrecen els seus companys de classe dins del 
centre educatiu, però fora de l’aula. Si es comparen les dades amb l’ús paral·lel que 
s’observava dins de l’aula, es veu que en el grup del PIP bàsic d’Alacant augmenta lleu-
gerament l’ús del castellà (del 90% al 93.1%), mentre que en els grup del PIP bàsic de 
Mutxamel i de Xixona disminueix a favor dels usos bilingües o de la llengua catalana.148 
Aquestes dades semblen 
indicar que mentre a 
Alacant s’imposa to-
talment fora de classe la 
llengua ambiental, ajudada 
per l’escassa presència en 
el PIP d’Alacant d’a-
lumnes de primera llengua 
catalana o bilingües, a 
Mutxamel i a Xixona, els 
alumnes catalanoparlants, 
més nombrosos, recolzats 
per una llengua amb major presència social, usen un poc més la seua llengua fora de 
l’aula.149 

El procés que segueix el grup del PIP bilingüe de Xixona és diferent, i s’assembla 
més al que hi ha en els grups del PIL. En aquell grup, l’ús del castellà augmenta del 
63.6% al 72.7%. L’augment es fa a costa dels usos bilingües, que passen del 27.3% a la 
classe al 18.2% fora de l’aula. Els grups del PIL, com sempre, presenten major 
variabilitat. Igual que passava en el PIP bilingüe, en tots els grups del PIL augmenta l’ús 
del castellà fora de l’aula, destacant el cas d’Alacant, on la totalitat dels alumnes 
afirmen que els seus companys els parlen en castellà en aquest context. En el PIL de 

                                                 
148 En el PIP bàsic de Mutxamel l’ús del castellà en aquest context baixa del 91.2% al 88.2%, i en el PIP 

bàsic de Xixona passa del 64% al 60%. 
149 Cal recordar que en el PIP bàsic d’Alacant només hi ha un 17.2% d’alumnes que es declaren com a 

bilingües, i que en aquest grup no hi ha cap alumne que tinga el català com a primera llengua. A Mutxamel, 
en canvi, les proporcions són del 20.6% de bilingües i del 5.9% de catalanoparlants, i a Xixona hi ha un 
28% de bilingües i un 20% de catalanoparlants. 
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Mutxamel l’ús del castellà augmenta del 9% al 35%, a costa de l’ús del català i dels usos 
bilingües, i en el PIL de Xixona, on ja hi havia a la classe un ús molt elevat del castellà, 
encara augmenta un poc més (del 85% al 89%). Aquests canvis indiquen que, igual que 
en el PIP, els alumnes del PIL fan un ús major del castellà en el context escolar informal 
(fora de l’aula) que en el formal (aula), sobretot perquè utilitzen més la seua pròpia 
llengua quan aquesta no coincideix amb la llengua vehicular del programa educatiu. Per 
últim, el PEV continua amb l’ús exclusiu del català també fora de la classe. 

En analitzar la llengua que utilitzen els alumnes per adreçar-se als seus companys 
en els àmbits escolars informals (gràfic 40), s’observen canvis respecte dels usos 
lingüístics dels companys envers els enquestats en el mateix àmbit extern a les aules. 
Aquests canvis presenten 
les mateixes tendències 
que s’han observat adés 
quan s’han comparat, dins 
de l’àmbit de la classe, la 
llengua en què els com-
panys de classe s’adre-
çaven als enquestats amb 
la llengua en què els 
enquestats es dirigien als 
companys. Així, la 
tendència global dels 
grups del PIP és a augmentar l’ús del castellà, mentre que en els grups del PIL la 
tendència és a disminuir l’ús del castellà i augmentar l’ús bilingüe o del català en solitari. 
Els alumnes del PEV, igual que feien a dins de la classe, mantenen l’ús del català com a 
única llengua de relació entre els companys en el context més informal de fora de 
l’aula.150 Es torna a comprovar, per tant, que també en l’àmbit més informal de fora de 
classe els alumnes, en general, tenen la percepció que personalment utilitzen més la llen-

                                                 
150 El PIP bàsic d’Alacant passa del 93.1% d’ús del castellà al 96.6% ; el PIP bàsic de Mutxamel baixa 

una mica, del 88.2% al 85.3% ; el PIP bàsic de Xixona passa del 60% al 64% ; el PIP bilingüe de Xixona 
augmenta del 72.7% al 84.8% ; en canvi, el PIL d’Alacant passa del 100% d’ús del castellà al 91.7% ; el 
PIL de Xixona del 89.5% al 75% ; el PIL de Mutxamel manté exactament el mateix ús del castellà (34.8%), 
però hi ha una disminució dels usos bilingües (del 47.8% al 39.1%) a favor de l’augment de l’ús del català 
(del 17.4% al 26.1%). L’anàlisi estadística torna a confirmar l’existència de diferències que no són fruit de 
la casualitat (p < 0.00001), i l’alt grau d’ús del castellà al PIP bàsic d’Alacant, dels usos bilingües al PIP 
bàsic de Xixona i, sobretot, al PIL de Mutxamel, i del català al PIL de Mutxamel i, sobretot, al PEV de 
Xixona. Es pot veure la taula de contingència en la figura 38 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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gua vehicular del seu programa educatiu en dirigir-se als companys del que ho fan els 
companys del mateix programa quan se’ls adrecen. 

Si es compara aquest comportament lingüístic d’àmbit informal amb l’ús de la 
llengua que fan els enquestats en dirigir-se als companys en l’àmbit més formal de 
l’aula, es veu que els grups del PIP bàsic mantenen l’ús del castellà (PIP bàsic d’Alacant 
i PIP bilingüe de Xixona) o el disminueixen lleugerament (PIP bàsic de Mutxamel i PIP 
bàsic de Xixona).151 En canvi, els grups del PIL d’Alacant i de Mutxamel augment l’ús 
del castellà a costa sobretot de l’ús monolingüe del català.152 En el PIL de Xixona, que 
es caracteritza per un ús del castellà a la classe major que en els altres grups d’immersió, 
s’observa un petit descens de l’ús del castellà fora de l’aula (del 80% al 75%) que es fa 
a favor dels usos bilingües. Els alumnes del PEV mantenen, ja no caldria ni dir-ho, el 
mateix ús exclusiu del català quan s’adrecen als companys en les relacions més 
informals de fora de la classe. 

S’han trobat, doncs, unes tendències semblants a les que s’han descrit adés quan 
s’ha comparat la percepció que tenen els enquestats de la llengua en què se’ls adrecen 
els seus companys de classe fora de l’aula amb la percepció del mateix ús lingüístic en 
l’àmbit més formal de l’aula. Aquestes tendències presenten una gran variabilitat entre 
els diferents grups d’alumnes i es caracteritzen, bàsicament, pel manteniment de l’ús del 
castellà o l’augment reduït de l’ús del català fora de l’aula en els alumnes del PIP bàsic 
dels centres on hi ha una major presència social de la llengua fora de les aules que en el 
programa educatiu de referència (Xixona i Mutxamel), i la disminució de l’ús del català 
en els programes d’immersió de les poblacions on l’ús social del català és menor en 
comparació amb el del programa educatiu (Alacant i Mutxamel).153 En resum, es veu 
que fora de l’aula els usos lingüístics dels alumnes tendeixen a anivellar-se amb els de la 
societat que els envolta.  

                                                 
151 El PIP bàsic de Mutxamel passa del 91.2% a la classe al 85.3% fora de l’aula, i el PIP bàsic de 

Xixona passa del 68% al 64%. 
152 En el PIL d’Alacant el castellà passa del 70.8% a la classe al 91.7% al centre, i el català passa del 

20.8% al 4.2%. En el PIL de Mutxamel el castellà passa del 13% a la classe al 34.8% fora de l’aula, i l’ús 
exclusiu del català passa del 47.8% al 26.1%. 

153 L’ús social de la llengua catalana a Mutxamel pot considerar-se superior al d’un programa 
monolingüe, però és segurament inferior al d’un programa bilingüe, com és el PIL. Per tant, no és un error 
citar Mutxamel com a exemple de població amb un ús social alt del català i, tot seguit, afirmar que aquest 
ús és baix. És tracta, òbviament, d’una qüestió de perspectiva. 
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Aquests resultats coincideixen parcialment amb les conclusions d’una interessant 
investigació realitzada per Mena, Serra i Vila (1995). Segons aquests autors, que amb 
l’ajuda de micròfons sense fil van enregistrar els usos lingüístics reals de vuit alumnes de 
vuitè de EGB de quatre escoles de Barcelona –dues de catalanització màxima i dues de 
catalanització mitja–, els alumnes castellanoparlants dels programes d’immersió lingüís-
tica tendeixen a contestar en català quan l’interlocutor se’ls adreça en aquesta llengua, a 
diferència dels altres subjectes castellanoparlants que pràcticament sempre contesten en 
castellà (Mena & Serra & Vila, 1995 : 176 ). Però en una reflexió posterior sobre 
aquesta investigació, Vila assenyala que els resultats estan condicionats pel fet que la 
investigació es va realitzar en una zona de fort predomini lingüístic català, i assegura que 
amb quasi total seguretat els resultats haguessen segut diferents, en detriment de la 
llengua catalana, si l’escola on es van realitzar les proves hagués estat situada en territori 
d’interacció d’ambdues llengües o de clar predomini del castellà (Vila, 1995 : 95-96). 

3.5.4.3 L’ús lingüístic amb els professors  

La presència del professor dins de la classe produeix un ús lingüístic marcat per 
les relacions de prestigi i de poder. En el gràfic 41 hi ha representada la relació entre 
aquests usos lingüístics i els grups formats per l’encreuament de les variables programa 
educatiu i població del 
centre escolar. Es pot 
veure, en primer lloc, que 
només al PIP, tant al 
bàsic com al bilingüe, hi 
ha un grup important d’a-
lumnes, que oscil·la entre 
el 24.1% i el 30.3%, que 
utilitza sempre el castellà 
i no convergeix lingüísti-
cament mai ni amb la 
llengua de l’assignatura ni 
amb la llengua del professor quan aquesta és el català. Igualment, a Xixona i a 
Mutxamel hi ha quantitats petites d’alumnes del PIP que sempre utilitzen el català, però 
són grups reduïts a excepció del PIP bilingüe de Xixona, on l’ús habitual del català 
representa el 15.2%. La resta d’alumnes del PIP sí que convergeix lingüísticament amb 
la llengua del professor o amb la llengua en què s’imparteixen les assignatures. A 
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gràfic 41 : relació entre la llengua dels alumnes als professors dins de 

classe, el programa educatiu i la localitat 
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Alacant i a Mutxamel convergeixen sobretot amb la llengua de l’assignatura (58.6% i 
45.5%), mentre que a Xixona la convergència prioritària és amb la llengua del professor 
(36% el PIP bàsic i 30.3% el PIP bilingüe). L’estudi del gràfic sembla mostrar una 
tendència a augmentar la convergència amb la llengua del professor i disminuir la 
convergència amb la llengua de l’assignatura en els grups del PIP més catalanitzats, bé 
siga pels usos lingüístics de la localitat on es troba el centre, bé siga per les 
característiques del programa educatiu (PIP bàsic o PIP bilingüe). 

En el PIL desapareixen gairebé del tot els alumnes que mantenen l’ús 
indefectible del castellà, però s’observa una gran variabilitat entre els diferents grups. En 
tots els grups hi ha un conjunt important d’alumnes que utilitza sempre el català, però de 
proporcions molt variables, ja que passa del 30.4% del PIL de Mutxamel al 62.5% del 
PIL d’Alacant. Llevat de les constants que s’acaben de comentar, cadascun dels grups 
del PIL destaca en un aspecte diferent : el d’Alacant, com ja s’ha dit, per l’important ús 
que s’hi fa del català en la comunicació amb els professors ; el de Mutxamel, per haver-
se implantat com a conducta lingüística més habitual la convergència amb la llengua de 
l’assignatura (52.2%) ; el de Xixona, per tenir com a norma lingüística predominant la 
convergència amb la llengua del professor (40%). Es podrien considerar els grups de 
Mutxamel i de Xixona com una continuació de la tendència observada en el PIP a la 
major convergència amb la llengua del professor i menor amb la llengua de l’assignatura 
en la mesura que el context té un major grau de catalanització, però els resultats del PIL 
d’Alacant no encaixen en aquesta interpretació. Aventurem la hipòtesi que el major ús 
del català en el PIL d’Alacant en les relacions amb els professors són el resultat d’unes 
normes d’ús lingüístic impulsades pels professorat d’una manera conscient i continuada 
des del començament de l’escolarització, mentre que en els altres grups s’ha optat per 
una norma d’ús més permissiva amb els usos lingüístics triats lliurement pels alumnes.154 

En el PEV s’observa que la presència del professor trenca per primera vegada 
l’homogeneïtat en l’ús lingüístic del català. Si bé els alumnes d’aquest grup són els que 
mantenen un ús més elevat del català amb el professorat (69.2%), hi ha un 15.4% 
d’alumnes que expressen convergir amb la llengua del professor, i petits percentatges 

                                                 
154 Posteriorment, alguns alumnes i professors d’aquest centre han confirmant aquesta suposició. Genesee 

(1987 : 111-114) explica que una de les conclusions de l’avaluació dels programes d’immersió realitzada 
al Canadà és que l’ús de la llengua en els encontres interpersonals a l’escola depén del fet que el 
professorat (tant el que ensenya en la llengua dominant com el que ensenya en la llengua minoritzada) 
propicie la difusió en l’àmbit escolar d’unes normes d’ús lingüístic que promoguen l’ús de la llengua 
minoritzada. 
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d’alumnes que o bé convergeixen amb la llengua de l’assignatura (7.7%), o bé s’adrecen 
sempre en castellà als professors (7.7%).155 

L’ús lingüístic menys formal amb els professors (dins del centre escolar però fora 
de l’aula) es caracteritza en tots els programes educatius per l’augment de l’ús del 
castellà respecte de l’ús dins de l’aula (gràfic 42). Si en el cas dels programes bilingües 
es pot qualificar aquesta 
pujada com a moderada, 
en el cas dels programes 
d’incorporació progres-
siva és una tendència im-
portant, que augmenta en 
la mesura que el centre es 
troba en un context 
lingüístic amb un ús social 
del català més reduït.156 
Els alumnes que no 
utilitzen únicament el cas-
tellà segueixen unes pautes de comportament lingüístic diferent segons els grups. Mentre 
que en els PIP bàsics d’Alacant i de Mutxamel segueixen la norma lingüística de la 
convergència amb la llengua del professor, en el PIP bàsic de Xixona i, sobretot, en el 
PIP bilingüe de Xixona hi ha també alumnes que mantenen en aquest context l’ús del 
català. Els programes d’immersió lingüística de Mutxamel i de Xixona, i el PEV de 
Xixona presenten un ús residual del castellà amb els professors en les situacions 
informals (que oscil·la entre el 13% i el 15%), però la norma majoritària passa de la 
convergència lingüística amb el professor (69.6%) amb un ús exclusiu del català reduït 
(17.4%) en el cas de Mutxamel, a un ús majoritari del català (57.1%) amb un 
percentatge menor de convergència amb la llengua del professor (28.6%) en el PEV de 
Xixona. Enmig, se situa el PIL de Xixona, que presenta uns percentatges equilibrats 
entre la convergència amb el professor (45%) i l’ús exclusiu del català (40%). De fet, 
l’anàlisi de les gràfiques fa pensar que l’ús que s’observa en aquests programes és la 
continuació de la tendència observada en els PIP de disminució del castellà i augment 
                                                 

155 Les diferències descrites no són degudes a l’atzar (p < 0.00001). Es pot veure la taula de contingència 
en la figura 39 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

156 L’ús del castellà amb els professors fora de les aules dels alumnes matriculats al PIP és del 65.5% a 
Alacant, del 64.7% a Mutxamel, del 52% al PIP bàsic de Xixona i del 42.4% al PIP bilingüe de Xixona.  
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progressiu del català a mesura que el context presenta un major ús del català. Es 
tractaria, doncs, d’una tendència paral·lela a la que s’ha comentat en el cas de la 
comunicació amb els professors en contextos formals. 157 

El PIL d’Alacant presenta un usos lingüístics particulars en aquest context 
informal, com ja ho havia fet abans en el context de dins de l’aula. S’hi observa un gran 
predomini de l’ús exclusiu del català (70.8%), un percentatge molt menor de 
convergència amb la llengua dels professors (25%), i un ús del castellà pràcticament 
inexistent (4.2%). Aquests usos dels alumnes del PIL d’Alacant amb els professors 
trenquen les tendències observades en els altres grups, i ens referma en la idea 
expressada anteriorment158 que segurament és el resultat d’una opció continuada i 
coordinada del professorat per impulsar unes normes d’ús lingüístic que trenquen les 
normes vigents en el context social. 

3.5.5 L’ús de la llengua en l’accés als mitjans de comunicació 

En aquest apartat es farà una breu ullada a l’ús del català i del castellà en el 
consum dels mitjans de comunicació de masses. Cal tenir present que aquest accés no és 
totalment lliure, sinó que es troba condicionat per diversos factors, i molt especialment 
per l’oferta, que és molt superior en la llengua dominant. El nostre interés serà, com 
sempre, la descripció d’aquest ús lingüístic segons els diversos programes educatius que 
són el centre de l’estudi. 

En primer lloc s’analitzaran els mitjans escrits. La lectura de llibres en l’edat 
escolar està molt influïda pels centres educatius. Com a resultat de l’enorme creixement 
que ha experimentat la literatura infantil i juvenil en els anys vuitanta i noranta, hi ha 
normalment a totes les escoles una oferta diversificada de llibres de lectura que es 
troben a l’abast dels alumnes en les biblioteques escolars i d’aula. L’oferta de lectura, a 
més, es complementa habitualment amb llibres de coneixements i de consulta. Els llibres 
que hi ha a les biblioteques escolars i d’aula són editats normalment en les dues llengües 
oficials del país, però és freqüent que hi haja un predomini de la llengua dominant, 
sobretot en aquells centres o aules que no utilitzen el català com a llengua vehicular dels 
aprenentatges. 

                                                 
157 Les diferències que hi ha no són degudes a l’atzar (p < 0.00001). Es pot veure la taula de contingència 

en la figura 40 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
158 Supra, pàg. 125. 
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Una gran part de les lectures que fan els alumnes són lectures promogudes des de 
l’escola, bé perquè són lectures obligatòries, o bé a través de la tria que fa l’alumne de 
l’oferta de la biblioteca escolar o d’aula. Els mestres, per tant, són uns dels principals 
mitjancers entre els llibres i els seus alumnes. En conseqüència, sembla lògic que hi haja 
relació entre la llengua de lectura de llibres i els programes educatius.159 El gràfic 43 
mostra la relació existent entre la llengua dels llibres que lligen els enquestats i els 
programes educatius en 
què es troben matriculats. 
Cal destacar en primer 
lloc el predomini del 
castellà com a llengua de 
lectura de llibres : els 
percentatges d’alumnes 
que declaren llegir tots els 
llibres en català són 
mínims (només el 4.5% 
d’alumnes del PIL), i tan 
sols un 9.1% d’alumnes 
del PIL i un 21.4% d’alumnes del PEV declaren llegir la majoria de llibres en català. La 
distribució dels percentatges mostra clarament la influència dels programes educatius en 
la llengua dels llibres que lligen els alumnes. Mentre que en el PIP hi ha un percentatge 
significatiu d’alumnes que només lligen llibres en castellà (30.7% del PIP bàsic i 12.1% 
del PIP bilingüe), els alumnes que declaren llegir únicament en castellà són casos 
marginals en el PIL (1.5%) i inexistents en el PEV. 

En els programes d’incorporació progressiva predominen els alumnes que lligen 
la majoria de llibres en castellà (43.2% en el PIP bàsic i 48.5% en el PIP bilingüe), 
mentre que en els programes bilingües predominen clarament els alumnes que afirmen 
realitzar la meitat de les seues lectures en català i l’altra meitat en castellà (72.7% en el 
PIL i 78.6% en el PEV). En resum, es veu amb claredat que els alumnes lligen més 
llibres en català en la mesura que estan matriculats en els programes educatius bilingües. 
A més, mentre que en els alumnes dels PIP predomina clarament la lectura en castellà, 
                                                 

159 Les dades de l’enquesta 2299 del CIS poden servir com a terme de comparació. Segons aquest treball 
només un 7% dels valencians majors de 18 anys que saben llegir en llengua catalana trien preferentment 
aquesta llengua en les lectures. Hi ha un 27% que els resulta indiferent la llengua de les lectures, però la 
majoria dels valencians que saben llegir en català (el 65%) prefereixen la lectura en castellà (Siguán, 
1999 : 52). 
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en el PIL s’observa un empat entre les dues llengües i en el PEV un petit predomini de 
la lectura en català.160 

Segurament els alumnes practiquen la lectura de llibres més assíduament que la 
de revistes, degut al fet, ja comentat, de la promoció del llibre que es fa des dels centres 
educatius. A més, l’oferta de revistes en català és molt minsa, i més encara la de 
publicacions dirigides als món adolescent, que al País Valencià són gairebé inexistents. 
En la pràctica, la majoria 
de jóvens lligen sobretot 
les revistes que troben a 
casa, comprades 
normalment pels seus 
familiars adults. Per tant, 
les dades referides a la 
llengua de la lectura de 
revistes s’han de 
relativitzar, ja que són 
sobretot un reflex de la 
anormalitat cultural del 
País Valencià.  

El gràfic 44 mostra la relació entre la llengua de lectura de revistes i els 
programes educatius dels alumnes enquestats. Com s’hi pot veure, en tots els grups pre-
dominen els alumnes que fan totes les lectures de revistes en castellà, i la suma dels 
alumnes que lligen sempre o quasi sempre les revistes en castellà es mou entre el 83.6% 
del PIL i el 97% del PIP bilingüe. En el pol oposat, només al PIL i al PEV hi ha 
quantitats significatives d’alumnes que afirmen llegir aproximadament la mateixa 
quantitat de revistes en una i altra llengua (el 13.4% i el 14.3% respectivament), i al PIL 
hi ha un 3% d’alumnes que afirmen llegir en català la majoria de revistes.161 

                                                 
160 Les diferències que s’han comentat són estadísticament significatives (p < 0.0001). Es pot consultar 

l’anàlisi estadística en la figura 41 de l’annex a l’estudi descriptiu. Com que la variable Llengua de Lectura 
de Llibres és ordinal, s’aporta la prova H de Kruskal-Wallis i la taula de contingència. 

161 Les diferències que s’han comentat són estadísticament significatives (p < 0.0001). Es pot consultar 
l’anàlisi estadística en la figura 42 de l’annex a l’estudi descriptiu. Com que la variable referida a la 
llengua de lectura de revistes és ordinal, s’aporta la prova H de Kruskal-Wallis i la taula de contingència. 
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Pel que fa als mitjans audiovisuals, l’estrella és, sens dubte, la televisió. L’oferta 
de televisió en llengua catalana en el moment de fer les enquestes consistia en la TV3, 
que gràcies al repetidor instal·lat a la serra de la Carrasqueta, en el terme municipal de 
Xixona, es pot veure a totes les poblacions de l’enquesta, i el Canal 9, amb una oferta 
bilingüe però amb un clar predomini del castellà en les hores de màxima audiència. Els 
altres canals que es podien captar en català, el Canal 33 i Notícies 9, tenen unes xifres 
de recepció molt baixes, i l’horari d’emissió en català de la TV1 (Programa Aitana) és 
raquític i, a més, sol coincidir amb l’estada dels alumnes als centres educatius. En resum, 
la possibilitat real de recepció televisiva en català no arriba a canal i mig enfront de 
l’oferta massiva en castellà, consistent en cinc canals, més la part principal de l’emissió 
de Canal 9 i, a més, en algunes localitats s’ha de sumar l’oferta dels canals de televisió 
local. Malgrat això, la televisió és, segurament, el mitjà de comunicació amb més fàcil 
accés en català per als alumnes. S’ha de tenir en compte, però, que a moltes famílies la 
tria dels programes de televisió no és individual, ja que existeix un únic aparell que veu 
tota la família.162 

El gràfic 45 mostra la relació existent entre la llengua dels programes que veuen 
els alumnes enquestats i 
els programes educatius 
en què es troben matricu-
lats. S’observa com a fet 
més destacat que la 
televisió és el mitjà de 
comunicació on hi ha més 
equilibri entre els di-
ferents grups pel que fa a 
l’ús lingüístic. De fet, l’a-
nàlisi estadística demostra 
que no hi ha diferències 
significatives entre els diversos grups d’alumnes pel que fa a la llengua en què veuen la 
televisió (p = 0.10300). Pel que fa als diferents programes educatius, es veu que hi ha 
una clara similitud de comportament en aquesta variable entre els dos grups del PIP i el 

                                                 
162 L’enquesta 2299 del CIS mostra les dades següents de preferència lingüística a l’hora de veure la 

televisió (són dades referides als valencians de més de 18 anys que entenen el català) : el 13% prefereix el 
català ; el 48% prefereix el castellà ; al 39% li resulta indiferent la llengua del programa (Siguán, 1999 : 
54). 
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grup del PIL, amb una lleugera tendència en aquest últim grup a un major ús del català, 
ja que el 50.7% d’alumnes d’aquest grup afirmen veure la televisió la meitat del temps 
en una llengua i l’altra meitat en l’altra. Sobta en aquesta anàlisi el comportament del 
grup del PEV que, estranyament, és de tots els grups el que manifesta més inclinació a 
veure la televisió en castellà. 

Com a tendència global cal destacar que en tots els grups dels programes 
educatius continua havent-hi un clar predomini global del castellà com a llengua triada 
per a veure la televisió. La interpretació de les dades que s’acaben de comentar és que 
la tria dels programes de televisió és fa més en funció dels continguts que no en funció 
de la llengua, i ja s’ha vist que hi ha més continguts en la llengua dominant. Si, a més, es 
té en compte que aquesta elecció no sempre està controlada pels alumnes, el resultat és 
que no hi ha diferències notables entre els diferents grups d’alumnes pel que fa a la 
llengua dels programes televisius que veuen. 

Per últim, cal referir-se a la ràdio. Si s’ha vist que l’oferta televisiva en català és 
molt més reduïda que en 
castellà, en la ràdio encara 
s’arriba a una despropor-
ció major, ja que només hi 
ha dues cadenes de ràdio, 
Canal 9 Ràdio i Catalunya 
Ràdio, que es poden es-
coltar en català a la co-
marca, enfront de l’ampla 
oferta que es pot seguir en 
castellà en tot el dial. A 
més, la ràdio és un mitjà 
de comunicació amb una audiència inferior a la de la televisió. Per contra, la ràdio té 
l’avantatge sobre la televisió que permet una audició personal, més independent de la 
resta de la família. 

El gràfic 46 mostra les relacions existents entre la llengua triada pels alumnes per 
a escoltat la ràdio i els programes educatius en què es troben matriculats. L’anàlisi del 
gràfic i de la taula de contingència demostra que hi ha diferències significatives en el 
sentit que els alumnes que assisteixen a programes educatius bilingües tenen més 
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tendència a no escoltar tots els programes de ràdio en castellà i elegir també programes 
radiofònics en llengua catalana (p = 0.02210).163 

3.6 Dades dels enquestats sobre el grau d’identificació amb les identitats 
valenciana i espanyola 

En aquest apartat es descriurà el sentiment d’identificació dels enquestats amb la 
identitat valenciana i amb la identitat espanyola en relació a les principals variables 
socials i lingüístiques de l’estudi. Com sempre, s’analitzarà especialment la relació 
d’aquestes variables amb el programa educatiu en què es troben matriculats els alumnes.  

En l’apartat referit als aspectes metodològics de la investigació s’han comentat 
els avantatges i les limitacions dels mètodes correlacionals. El principal inconvenient és 
la impossibilitat de controlar adequadament les variables que intervenen, de manera que 
no es poden establir relacions de causalitat a partir de les diferències que apareguen 
entre els grups. En la descripció del grau d’identificació dels alumnes amb les identitats 
valenciana i espanyola apareix molt clarament aquest problema : no hi ha dubte que la 
identitat pot estar relacionada amb factors desconeguts per nosaltres, com ara les 
opinions que els pares i les mares dels alumnes tenen sobre aquesta mateixa qüestió. 
Aquestes variables no es coneixen, però tampoc no es poden negligir, ja que s’ha vist 
que hi ha motius per a suposar que els pares que porten els fills als programes educatius 
bilingües, i sobretot quan es tracta de les primeres promocions d’alumnes que segueixen 
aquest tipus de programa educatiu, tenen un grau de conscienciació en els aspectes 
lingüístics, i es pot pensar que també en els culturals i els nacionals, superior a la resta de 
pares. 

En l’enquesta que van contestar els alumnes hi havia un parell de preguntes 
destinades a valorar el grau d’identificació que expressaven respecte de les identitats 
valenciana i espanyola.164 Les preguntes no estan formulades de manera que es puguen 

                                                 
163 Es pot veure la taula de contingència en la figura 44 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

 
164 Les preguntes són : “En quin grau et consideres espanyol ?  Indica-ho segons la següent escala : 

a) Gens ; b) Poc ; c) A mitges ; d) Molt ; e) Totalment”, i “En quin grau et consideres valencià ?  Indica-ho 
segons la següent escala : a) Gens ; b) Poc ; c) A mitges ; d) Molt ; e) Totalment”. Som conscients que, 
sobretot a la ciutat d’Alacant, on hi ha un cert grau de rivalitat i de rebuig respecte de la ciutat de València, 
aquesta pregunta podia ser interpretada incorrectament, i ho vam tractar d’evitar durant el desenvolupament 
de les proves, però tenim el convenciment que no hi ha una altra alternativa a aquesta pregunta. En la 
seqüència de les preguntes van col·locar primer la pregunta sobre la identitat espanyola perquè els test 
previs que havien contestat els alumnes de Magisteri feien suposar, i així ho vam confirmar posteriorment, 
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interpretar d’una manera excloent, sinó que cada alumne pot tenir al mateix temps 
puntuacions altes (o baixes) en l’una i l’altra identitat. Així ho confirma l’anàlisi 

estadística, ja que les correlacions entre les dues variables són molt baixes (ρ = -0.0237) 

i no són estadísticament significatives (p = 0.738). De fet, hi ha, per exemple, 38 
alumnes que es consideren totalment valencians i al mateix temps totalment espanyols. 
En canvi, no hi ha cap alumne que es considere a la vegada gens valencià i gens 
espanyol. 

Viladot (1991) descriu una manca de relació semblant entre les identitats 
catalana i espanyola. El seu estudi, que té en compte tres grups de subjectes (català, 
espanyol i mixt) segons les relacions entre les variables primera llengua i 
l’autoconsideració bàsica com a catalans i espanyols,165 mostra que les relacions entre 
totes dues identitats varien entre els diferents grups de subjectes, però també indica que 
dins de cada grup de subjectes les relacions entre la identitat catalana i l’espanyola 
poden no ser idèntiques.  

Dins del grup català no hi havia una relació significativa entre les identitats 
catalana i espanyola i, a més, hi havia una gran unanimitat a considerar-se catalans en 
un grau màxim mentre que l’autoconsideració com a espanyols era molt més variable. 
Tanmateix, dins del grup català hi havia un subgrup de subjectes que en la mesura que 
es consideraven més catalans mostraven un menor sentiment d’espanyolitat. En el grup 
mixt tampoc no hi havia relació entre les identitats catalana i espanyola, però en aquest 
grup hi havia una menor distància entre les autoconsideracions com a catalans i com a 
espanyols, i la variabilitat dins de l’autoconsideració com a catalans era superior que en 
el grup català. Per últim, en el grup espanyol es reproduïa una situació semblant a la del 
grup català però a la inversa : en general els subjectes d’aquest grups se sentien més 
espanyols que catalans, i les puntuacions eren més homogènies en l’autoconsideració 
com a espanyols i més disperses en l’autoconsideració com a catalans (Viladot, 1991 : 
34-35). Per això, l’autora explica que el fet “que els estudiants donessin una gran 
importància a la seua identitat catalana no implicava necessàriament que es mostressin 
molt poc identificats com a espanyols” (Viladot, 1991 : 36), i arriba a la conclusió que  

                                                                                                                                               
que la pregunta sobre la identitat espanyola estava menys marcada, és a dir, tenia menys connotacions 
ideològiques per a la majoria dels enquestats, que la pregunta sobre la identitat valenciana. 

165 El grup català estava format per subjectes de primera llengua catalana que s’autoconsideraven 
catalans més que espanyols ; el grup mixt, per subjectes de primera llengua castellana que 
s’autoconsideraven més catalans que no espanyols ; el grup espanyol, per subjectes de primera llengua 
castellana que s’autoconsideraven més espanyols que catalans (Viladot, 1991 : 29). 
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[...] no és suficient conèixer la identificació com a catalans dels individus, sinó 
que pren molta importància conèixer fins a quin punt aquests se senten 
involucrats com a espanyols, per a tenir un sentiment real del seu sentiment 
profund d’identitat ètnica (Viladot, 1991 : 35) 

Tot seguit s’analitzen les relacions entre les identitats valenciana i espanyola, la 
primera llengua i el programa educatiu en els alumnes estudiats. En el gràfic 47 hi ha 
representades les mitjanes aritmètiques de les respostes dels alumnes als dos ítems 

segons els programes educatius en què es troben matriculats i la seua primera llengua.166 
En general, s’observa que les puntuacions en identitat espanyola, que poden oscil·lar 
entre 1 i 5, són bastant altes en tots els grups. A més, són també bastant similars entre els 
grups a excepció d’alguns grups del PIL. La línia de referència contínua representa la 
mitjana d’autoadscripció a la identitat espanyola de tots els grups (x# = 4.2178). Com s’hi 

pot comprovar, només els grups d’alumnes bilingües i de primera llengua catalana del 
PIL queden per davall d’aquesta mitjana.167  

                                                 
166 Som conscients que el càlcul de mitjanes aritmètiques sobre dades mesurades en una escala ordinal 

no és una opció totalment ortodoxa des d’un punt de vista estadístic, però la mantenim perquè simplifica 
molt la comprensió de les relacions que s’examinen. De tota manera, en la part central d’aquesta anàlisi es 
mantindrà l’ortodòxia estadística mitjançant l’examen de freqüències en les taules de contingència. 

167 La puntuació mitjana en l’adscripció espanyola és 4.2178. Per grups, el PIP bàsic = 4.5795 ; el PIP 
bilingüe = 4.4545 ; el PIL = 3.5672 ; el PEV = 4.5. Si es fan grups tot combinant el programa educatiu i la 
primera llengua, les mitjanes són : PIP (bàsic) - castellà = 4.6167 ; PIP (bàsic) - bilingüe = 4.5263 ; PIP 
(bàsic) - català = 4.7143 ; PIP (bilingüe) - castellà = 4.3333 ; PIP (bilingüe) - bilingüe = 4.4615 ; PIP 
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Hi ha més variació en les puntuacions d’autoidentificació valenciana. En primer 
lloc la mitjana, representada per la línia de referència discontínua, és sensiblement més 
baixa (x# = 3.401) que la puntuació mitjana en la identificació espanyola. A més, 

s’observa que tots els grups de primera llengua castellana queden per davall d’aquesta 
mitjana, fins i tot el grup del PIL.168 En general, sembla que l’autoadscripció valenciana 
està més relacionada amb la primera llengua que no amb el programa educatiu. 

L’examen de la taula de contingència entre el grau d’identitat espanyola i la 
variable resultat de creuar el programa educatiu i la primera llengua mostra que les 
diferències que s’han comentat són estadísticament significatives (p = 0.00010). 
L’anàlisi dels residus permet confirmar que es donen freqüències significativament altes 
per als alumnes de primera llengua castellana del PIP bilingüe i del PIL que només es 
consideren espanyols “a mitges” (26.7% i 22.2%), per als alumnes bilingües del PIL que 
es consideren “molt poc” o “gens” espanyols (16.7% i 25%) i, sobretot, per als alumnes 
catalanoparlants del PIL que no es consideren “gens” espanyols (37.5%). També mostra 
freqüències significativament baixes per als alumnes de primera llengua castellana del 
PIP bàsic que es consideren espanyols “gens” o només “a mitges” (0% i 1.7%), i per als 
alumnes bilingües i de primera llengua catalana del PIL que es consideren totalment 
espanyols (37.5% i 31.3%).  

La realització per separat de les taules de contingència entre el grau 
d’autoidentificació espanyola i les variables programa educatiu i primera llengua, i 
l’anàlisi dels residus en aquestes taules ajuda a aclarir les tendències bàsiques d’aquest 
procés. S’hi veu com el PIP bàsic destaca sobretot per la baixa freqüència d’alumnes 
que es consideren espanyols “gens” o només “a mitges” (0% i 4.7%) i l’alta freqüència 
dels que es consideren totalment espanyols (67.4%). En resum, el 94.1% dels alumnes 
d’aquest grup es consideren “molt” o “totalment” espanyols. El contrast més gran es 
dóna amb els alumnes del PIL, on destaquen les altes freqüències dels alumnes que es 
consideren espanyols “gens” o “molt poc” (17.9% i 7.5%), i es relativament baix el 
nombre d’alumnes que s’autoconsidera totalment espanyol (41.8%). En total, en aquest 
                                                                                                                                               
(bilingüe) - català = 4.8 ; PIL - castellà = 4.2222 ; PIL - bilingüe = 3.2083; PIL - català = 3 ; PEV - català = 
4.5. 

168 La puntuació mitjana en l’adscripció valenciana és 3.401. Per grups, el PIP bàsic = 2.875 ; el PIP 
bilingüe = 3.7576 ; el PIL = 3.5970 ; el PEV = 4.9286. Si es fan grups tot combinant el programa educatiu i 
la primera llengua, les mitjanes són : PIP (bàsic) - castellà = 2.5 ; PIP (bàsic) - bilingüe = 3.5789 ; PIP 
(bàsic) - català = 4.4286 ; PIP (bilingüe) - castellà = 2.7333 ; PIP (bilingüe) - bilingüe = 4.6154 ; PIP 
(bilingüe) - català = 4.6 ; PIL - castellà = 2.9259 ; PIL - bilingüe = 3.875 ; PIL - català = 4.3125 ; PEV - 
català = 4.9286. 
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grup hi ha un 58.2% d’alumnes que es considera “molt” o “totalment” espanyol, que són 
més de la meitat dels alumnes, però és una freqüència molt baixa si es compara amb el 
94.1% que s’acaba de veure en el PIP bàsic. La resta de programes educatius no 
destaquen en aquesta variable en un sentit o altre. Així, el PIP bilingüe presenta un 
84.9% d’alumnes que s’autoconsideren “molt” o “totalment” espanyols i el PEV un 
78.5%. No cal dir que aquestes diferències entre el grau d’identitat espanyola i el 
programa educatiu no són casuals (p < 0.00020). 

L’anàlisi de la taula de contingència entre el grau d’identitat espanyola i la 
primera llengua mostra igualment diferències que no són degudes a l’atzar 
(p = 0.00450). S’hi aprecia que els alumnes de primera llengua castellana mostren 
freqüències molt baixes en la categoria dels que es consideren “gens” espanyols (0%), 
els alumnes bilingües mostren freqüències relativament altes en els grups que es 
consideren “gens” o “poc” espanyols (12.5% i 7.1%) i el grup de primera llengua 
catalana mostra freqüències relativament altes en la categoria dels que es consideren 
“gens” espanyols (14.3%). En general, es consideren “molt” o “totalment” espanyols el 
86.2% dels alumnes de primera llengua castellana, el 73.2% dels alumnes bilingües i el 
71.4% dels alumnes de primera llengua catalana.169 

Pel que fa al grau d’identitat valenciana, l’anàlisi de la taula de contingència 
mostra que globalment existeixen diferències estadísticament significatives entre aquesta 
variable i la variable programa educatiu i primera llengua (p = 0.00001). L’examen dels 
residus permet determinar que hi ha freqüències significativament altes per als alumnes 
de primera llengua castellana del PIP bàsic que s’autoconsideren valencians “gens” 
(20%), “poc” (25%) o “a mitges” (41.7%), i significativament molt baixes per als 
alumnes d’aquest programa que es consideren “totalment” valencians (1.7%). També hi 
ha freqüències significativament baixes en els alumnes del PIP bilingüe de primera 
llengua castellana que s’autoconsideren “totalment valencians” (0%), i per als alumnes 
bilingües d’aquest mateix programa que només es consideren valencians “a mitges” 
(0%), que s’ha de posar en relació amb l’alta freqüència d’alumnes d’aquest darrer grup 
que es consideren totalment valencians (61.5%). Igualment, hi ha una freqüència molt 
alta d’alumnes de primera llengua catalana del PIP bilingüe que s’autoconsideren 
totalment valencians (80%). En el grup de primera llengua castellana del PIL destaquen 
les altres freqüències d’alumnes que es consideren valencians “a mitges” (48.1%), 

                                                 
169 Es poden veure les taules de contingència en la figura 45 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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mentre que el grup dels que es consideren “totalment” valencians és més reduït del que 
seria d’esperar (11.1%). En canvi, els alumnes de primera llengua catalana del PIL i del 
PEV destaquen sobretot en l’elevada freqüència d’autoconsideració valenciana (62.5% i 
92.9% respectivament). 

Ara anirà bé aclarir les tendències amb l’anàlisi de les taules de contingència del 
grau d’identificació valenciana amb les variables programa educatiu i primera llengua, 
realitzades per separat. S’observen freqüències significativament altes en els alumnes de 
primera llengua castellana que es consideren valencians “gens”, “poc” o “a mitges” 
(17.6%, 22.5% i 41.2%), i freqüències molt baixes en els alumnes que es consideren 
“totalment” valencians (3.9%). En el grup d’alumnes bilingües hi ha freqüències baixes 
en la categoria dels alumnes que es consideren “gens” valencians (0%), que es 
complementen amb les freqüències altes dels alumnes que es consideren “molt” 
valencians (32.1%). Per últim, en el grup d’alumnes de primera llengua catalana destaca 
el baix percentatge d’alumnes que es consideren “gens”, “poc” o “a mitges” valencians 
(0%, 2.4% i 11.9%) i l’alt percentatge dels que es consideren “totalment” valencians 
(73.8%). En resum, es consideren “molt” o “totalment” valencians el 18.6% dels 
alumnes de primera llengua castellana, el 67.8% dels alumnes bilingües i el 85.7% dels 
alumnes de primera llengua catalana. Les diferències són molt importants, sobretot si es 
comparen amb els resultats en el grau d’identitat espanyola i, evidentment, no són 
degudes a l’atzar (p < 0.00001). 

L’examen de la taula de contingència entre la identificació valenciana i el 
programa educatiu mostra diferències que també són estadísticament significatives (p 
< 0.00001). Els alumnes del PIP bàsic presenten freqüències altes en les categories 
“gens”, “poc” i “a mitges” (14.8%, 20.5% i 37.5%), i molt baixes en la categoria 
“totalment” (10.2%). Els alumnes del PIP bilingüe mostren freqüències baixes en la 
categoria “a mitges” (15.2%). Per últim, els alumnes del PEV presenten freqüències 
molt altes en la categoria dels alumnes que se senten “totalment” valencians (92.9%). 
En conjunt, es consideren “molt” o “totalment” valencians el 27.2% dels alumnes del 
PIP bàsic, el 66.7% del PIL bilingüe, el 49.2% del PIL i el 100% del PEV.170 

Tot seguint Ros, Cano i Huici (1987 : 248, 251) s’ha calculat un nou índex, 
anomenat Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE), que combina els dos índex 
anteriors. El nou índex s’obté restant el grau d’identificació amb la identitat espanyola 
                                                 

170 Es poden veure les taules de contingència en la figura 46 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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del grau d’identificació amb al identitat catalana,171 i serà el que s’utilitzarà a partir 
d’ara per analitzar el grau d’identificació amb les identitats valenciana i espanyola. 

El gràfic 48 mostra les relacions entre les identitats valenciana i espanyola, que 
ara es combinen en la nova variable Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE), el 
programa educatiu i la pri-
mera llengua. S’hi resu-
meixen clarament les ten-
dències descrites fins ara : 
en general, els alumnes de 
primera llengua castellana 
s’identifiquen molt més 
fortament amb la identitat 
espanyola que no amb la 
valenciana. En la mesura 
que han estat escolaritzats 
en programes educatius 
que utilitzen el català com a llengua vehicular, aquesta identificació va equilibrant-se, 
però sempre mantenint un fort predomini de la identitat espanyola. Aquests resultats 
mostren que els alumnes castellanoparlants matriculats en el programa d’immersió no 
experimenten una pèrdua de la seua identitat ètnica i cultural originària (bàsicament 
espanyola) en relació als alumnes del seu mateix grup etnolingüístic escolaritzats en la 
pròpia llengua, que és la llengua dominant del context. Són dades coincidents amb les 
conclusions de les avaluacions realitzades dels programes educatius bilingües (Swain & 
Lapkin, 1982 : 73-75 ; Genesee, 1987 : 103-106), que indiquen que els alumnes 
d’immersió mantenen la seua identitat originària però, al mateix temps, també indiquen 
que els alumnes dels programes d’immersió primerenca -com és el cas que estudiem- 
valoren com a més reduïda la distància social entre els grups etnolingüístics en contacte 
que no els alumnes de llengua majoritària escolaritzats en la resta de programes 
educatius : els alumnes dels programes d’immersió primerenca, com a bilingües que són, 
s’autoconsideren com a molt semblants als alumnes bilingües del grup etnolingüístic 

                                                 
171 Cal recordar que el grau d’identificació amb al identitat espanyola i el grau d’identificació amb la 

identitat catalana tenen uns valors que poden oscil·lar entre 1 i 5. Per tant, el nou índex tindrà uns valors 
que podran oscil·lar entre -4 i 4. El valor 4 correspon als alumnes plenament identificats amb la identitat 
valenciana i gens identificats amb la identitat espanyola. El valor -4 correspon als alumnes plenament 
identificats amb la identitat espanyola i gens identificats amb la identitat valenciana. 
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gràfic 48 : relació entre l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola 

(ISIE), la primera llengua i el programa educatiu 
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minoritzat.172 Els alumnes bilingües varien entre una forta identificació espanyola si es 
troben matriculats en el PIP bàsic, l’equilibri si es troben matriculats en el PIP bilingüe i 
el predomini de la identificació valenciana si es troben matriculats en el PIL. Els 
alumnes de primera llengua catalana varien entre una situació de predomini de la 
identificació espanyola, encara que propera a l’equilibri, si es troben matriculats als PIP, 
i el predomini de la identitat valenciana si es troben matriculats al PIL o al PEV. 

Aquests resultats semblen mostrar que, d’una manera paral·lela al que ha passat 
amb la llengua catalana al País Valencià, la identificació valenciana també ha sofert un 
procés de minorització que va aparellat amb l’ús de les llengües. Ros, Cano i Huici 
(1987), en el seu estudi realitzat amb estudiants universitaris procedents de les diferents 
autonomies espanyoles amb llengua pròpia i de Madrid, arriben a la conclusió que els 
valencians mostren una identificació amb el seu propi país semblant a la que tenen amb 
l’estat espanyol : “Their identification with Valencia is practically the same as their 
identification with Spain” (1987 : 253). Un treball molt més recent –l’estudi 2299 del 
CIS, que es va realitzar a l’octubre de 1998173– mostra una realitat semblant, o que fins i 
tot ha evolucionat cap a un major sentiment d’espanyolitat : el 34% dels habitants del 
País Valencià s’autoconsideren principalment espanyols, només el 10% es consideren 
sobretot valencians i el 53% es consideren igualment valencians que espanyols (Siguán, 
1999 : 74). Conforme indica Siguán (1999 : 83) de totes les nacions amb llengua pròpia 
de l’estat espanyol la major identificació amb Espanya es dóna al País Valencià. Els 
resultats que s’han descrit en aquest treball mostren un clar predomini de la identitat 
espanyola. Ara bé, com que la mostra amb què s’ha treballat no és proporcional a la 
realitat de la comarca, ni tan sols per a la cohort que s’estudia, no es poden generalitzar 
aquestes conclusions.174 

                                                 
172 Una altra conclusió relacionada que s’analitza en un capítol posterior (infra, apartats 5.4.1 i 5.4.2, 

pàgs. 260-262 i 264-265) és que els alumnes d’immersió tenen actituds més positives respecte de la 
llengua minoritzada que la resta d’alumnes de llengua majoritària escolaritzats en programes monolingües 
(Swain & Lapkin, 1982 : 75-77 ; Genesee, 1987 : 105-106). 

173 Supra, pàg. 76, nota. 80. 
174 La mostra amb què s’ha treballat sí que té un grau acceptable de representativitat de la cohort de 13-

14 anys per a la ciutat de Xixona. La mitjana aritmètica de l’Índex Subtractiu d’Identitat Espanyola en 
aquesta població és -0.7, és a dir, un resultat bastant semblant al resultat global que s’ha obtingut amb el 
total de la mostra (-0.82). Ara bé, Xixona té un índex de coneixement i ús del català molt superior al global 
de la comarca. Per tant, aquests resultats no s’hi poden extrapolar. La comparació amb el treball de Ros, 
Cano i Huici que se cita tampoc no es pot realitzar en termes absoluts, ja que la mostra amb què van 
treballar aquests autors no era ni aleatòria ni representativa de la totalitat del País Valencià (1987 : 247-
248). Per tant, únicament es pot interpretar, i així ho fan els autors, com una tendència en comparació amb 
la resta de les comunitats autònomes amb llengua pròpia. En canvi, l’estudi 2299 del CIS sí que empra un 
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3.6.1 Els perfils de la identitat 

S’ha comentat anteriorment que l’estudi de Viladot sobre la identitat i la vitalitat 
etnolingüística dels catalans va prendre com a objecte d’anàlisi una mostra formada 
bàsicament per tres grups d’individus : català, mixt i espanyol.175 Cadascun d’aquests 
grups estava format a partir dels valors de dues variables : la primera llengua i 
l’autoconsideració com a catalans o com a espanyols. Com ja s’ha vist, el grup català 
estava format per subjectes de primera llengua catalana que es consideraven sobretot 
catalans, el grup mixt per subjectes de primera llengua castellana que s’auto-
consideraven sobretot catalans i el grup espanyol, per subjectes de primera llengua 
espanyola que es consideraven sobretot espanyols (Viladot, 1991 : 29). La selecció dels 
grups realitzada per Viladot tenia sentit perquè un dels objectius principals dels seu 
treball era revalidar la Teoria de la Identificació Etnolingüística en l’àmbit català. Com 
que la finalitat no era descriptiva, va seleccionar els grups de subjectes necessaris per a 
realitzar aquest contrast. L’objectiu del nostre treball és, en canvi, bàsicament des-
criptiu. Per això és necessari veure tots els grups de subjectes que es poden formar en 
creuar les variables relacionades amb la primera llengua i l’autoconsideració com a 
valencians o com a espanyols. 

                                                                                                                                               
procediment de mostreig adequat (Siguan, 1999 : 131). Cal fer notar que els resultats que s’han obtingut en 
el present treball són coherents amb els obtinguts en l’enquesta del CIS. 

175 Supra, pàg. 133. 



Dades sociolingüístiques dels alumnes dels programes educatius bilingües Pàg. 141 
 

En el gràfic 49 hi ha representades les relacions entre la primera llengua dels 
individus i la seua identitat predominant.176 L’anàlisi dels residus en la taula de 
contingència177 mostra que 
els grups més representatius 
en el context del nostre 
treball (i segurament de la co-
marca de l’Alacantí) són els 
alumnes de primera llengua 
castellana que s’autoconsi-
deren com a espanyols, que 
coincideixen amb el grup es-
panyol del treball de Viladot 
(són 84 alumnes que repre-
senten el 42.6% de la 
mostra), els alumnes bilingües que s’autoconsideren igualment valencians que espanyols 
(24 alumnes, el 12.2% de la mostra), els alumnes bilingües que s’autoconsideren 
sobretot valencians (14 alumnes, el 7.1% de la mostra), els alumnes de primera llengua 
catalana que es consideren igualment valencians que espanyols (24 alumnes, el 12.2% 
de la mostra) i els alumnes de primera llengua catalana que es consideren sobretot 
valencians, que coincideixen amb el grup “català” del treball de Viladot (són 13 
alumnes, el 6.6% de la mostra). Des d’un punt de vista numèric, són també interessants 
el grup d’alumnes de primera llengua castellana que es consideren amb una identitat 
equilibrada (12 alumnes, el 6.1% de la mostra) i el grup d’alumnes bilingües que es 
consideren sobretot espanyols (18 alumnes, el 9.1% de la mostra). Per últim, són 
interessants des del punt de vista de la normalització lingüística i cultural, encara que 
residuals des d’un punt de vista numèric, els alumnes de primera llengua castellana que 
s’autoconsideren sobretot valencians, que coincideixen amb el grup mixt de l’estudi de 
Viladot (són només 4 alumnes, el 2% de la mostra) i el grup d’alumnes de primera 

                                                 
176 En la mostra amb què s’ha treballat el 53.8% dels alumnes s’autoconsideren sobretot espanyols, el 

30.7% s’autoconsideren igualment valencians i espanyols i el 15.6% s’autoconsideren sobretot valencians. 
Es poden comparar les dades amb les descrites per Colom (1998 : 154) per als jóvens de València : 38.5% 
sobretot espanyols, 39.2% igualment valencians que espanyols i 15.2% sobretot valencians (un 7.2% no 
contesta), i amb les dades de l’estudi 2299 del CIS sobre els habitants del País Valencià de més de 18 anys 
que ja s’ha comentat (Siguán, 1999 : 74) : el 34% principalment espanyols, el 53% igualment valencians 
que espanyols i el 10% sobretot valencià (hi ha un 3% que no contesta). 

177 Es pot consultar en la figura 47 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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llengua catalana que s’autoconsideren sobretot espanyols (4 alumnes, el 2% de la 
mostra). 

S’ha creat una nova variable que assigna els alumnes a cadascun d’aquests nou 
grups per tal d’aprofundir en l’anàlisi de la identitat i poder posar-la en relació amb dues 
variables que ens semblen interessants : el programa educatiu i les poblacions de 
residència. A continuació s’ha elaborat la taula de contingència entre els nou grups que 
s’acaben d’explicar i la variable que assigna cada alumnes a un programa educatiu (PIP 
bàsic, PIP bilingüe, PIL i PEV) i a una localitat de residència (Alacant, Mutxamel o 
Xixona).178 Tot seguit es comenten les relacions entre aquestes variables que no puguen 
ser atribuïdes a l’atzar a partir de l’anàlisi dels residus de la taula de contingència.  

Pel que fa als alumnes de primera llengua castellana, s’observa que aquells que 
se senten sobretot espanyols es concentren sobretot als PIPs bàsics d’Alacant i de 
Mutxamel, i són poc abundants al PIP bilingüe de Xixona i al PIL d’Alacant.179 Els 
alumnes de primera llengua castellana amb una identitat equilibrada són freqüent 
sobretot al PIP bilingüe de Xixona. Tocant als alumnes originàriament bilingües, cal 
destacar l’elevada concentració d’alumnes amb una identitat equilibrada al PIP bilingüe 
de Xixona, i de bilingües que se senten sobretot valencians al PIL d’Alacant. Per últim, 
pel que fa als alumnes de primera llengua catalana, destaca, l’elevadíssima concentració 
d’alumnes que se senten igualment valencians que espanyols al PEV de Xixona i l’alta 
concentració d’alumnes que se senten sobretot valencians al PIL d’Alacant i al PEV de 
Xixona. 

3.6.2 Relacions entre la identitat i altres variables socials i lingüístiques 

En aquest apartat s’analitzen les relacions entre la identitat, mesurada amb 
l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE), i les altres variables socials i 
lingüístiques del treball. S’ha pogut comprovar que la identitat és una característica 
central pel que fa al propòsit d’aquest estudi, ja que es troba fortament relacionada amb 
una gran quantitat de les variables que s’han analitzat fins ara. Per això, se simplificarà 
la presentació de les dades agrupant les variables en conjunts relacionats i per tal de 
comentar globalment els resultats. Els àmbits que es tindran presents per a fer aquesta 

                                                 
178 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 48 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
179 Al PEV de Xixona no són gens freqüents, però cal recordar que en aquest programa educatiu només hi 

ha alumnes de primera llengua catalana. 
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anàlisi són : a) variables relacionades amb la identitat ; b) variables relacionades amb el 
coneixement del català ; c) variables relacionades amb l’ús del català ; d) variables 
referides als tipus de motivació per a l’aprenentatge de la llengua catalana. 

a) Variables relacionades amb la identitat : es tracta de variables que estan 
relacionades amb la formació de la identitat social i lingüística dels subjectes. És, per 
tant, lògic, que com a mínim algunes es troben relacionades amb l’Índex Subtractiu de la 
Identitat Espanyola. Com que la majoria de les variables analitzades s’ordenen de 
manera que poden considerar-se mesurades en una escala ordinal (els valors més alts 
impliquen sempre una major valencianitat), s’han calculat les correlacions entre l’Índex 
Subtractiu de la Identitat Espanyola i cadascuna de les variables que es comenten. En 
algun cas en què no es pot tenir la certesa que les variables són ordinals (variables Lloc 
de Naixement i Àmbit d’aprenentatge del Català), s’ha utilitzat la prova H de Kruskal-
Wallis, ja que es tracta de taules de contingència simplement ordenades.180 Els resultats 
de les anàlisis estadístiques demostren que hi ha una correlació clara i estadísticament 
significativa entre totes les variables que indiquen l’ús familiar de la llengua catalana i la 
Identitat Substractiva. Així, les variables relacionades amb l’ús familiar (“Pares : llengua 
familiar ; “Pares : llengua a l’alumne” ; “Alumne : llengua als pares”), presenten 

correlacions altes i estadísticament significatives en els tres casos (ρ = 0.485, 0.594 i 

0.585 ; p < 0.0001). Igualment, les tres variables que indiquen les tipologies lingüístiques 
de les parelles de progenitors (segons l’origen, el coneixement de la llengua catalana i 

l’ús lingüístic) correlacionen d’una manera similar amb la Identitat (ρ = 0.461, 0.525 i 

0.538, p < 0.0001). L’àmbit d’aprenentatge del català també mostra una relació clara 
amb la Identitat, en el sentit que els alumnes que l’han aprés a parlar en la família 
presenten unes puntuacions en la Identitat Subtractiva (mitjana de rangs) molt superior a 
la dels alumnes que l’han aprés a l’escola (130.63 i 74.43 respectivament, p < 0.0001).  

El lloc de naixement també té una relació significativa (p = 0.0023) amb la 
Identitat Subtractiva. Els valors de les mitjanes dels rangs demostren que els alumnes 
nascuts a les poblacions valencianoparlants del País Valencià o a les poblacions de la 
comarca de l’Alacantí diferents de la capital tenen una Identitat Subtractiva més elevada 
que la resta de subjectes (136.82 i 108.41). Cal destacar també el valor de la mitjana de 
rangs de la Identitat Subtractiva per als alumnes nascuts a Alacant (89.38), semblant al 

                                                 
180 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística en la figura 49 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

En el cas de les correlacions, com que les variables que correlacionen amb la Identitat Subtractiva estan 
mesurades en una escala ordinal cal consultar el valor de les correlacions per rangs de Spearman. 
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dels alumnes nascuts a les poblacions castellanoparlants del País Valencià (89.80), i el 
valor molt més baix dels alumnes nascuts a la resta d’Espanya o a altres llocs fora del 
domini de la llengua catalana (63.71). Per últim s’ha d’assenyalar la correlació lògica 
entre l’adscripció a un grup lingüístic i la Identitat Subtractiva, que és la més forta de 

totes les que s’han comentat en aquest apartat (ρ = 0.630, p < 0.0001).  

b) Variables relacionades amb el coneixement del català : l’Índex Subtractiu de 
la Identitat Espanyola correlaciona positivament amb totes les variables relacionades 
amb l’autoavaluació de la competència en llengua catalana i amb l’ús del català, i 
correlaciona negativament amb totes les variables que expressen l’autoavaluació de la 
competència en llengua castellana (excepte la comprensió lectora) i amb l’ús del 
castellà. Totes aquestes correlacions són estadísticament significatives.181 Les 

correlacions més intenses es donen amb l’expressió oral en català (ρ = 0.509, 

p <0.0001) i amb l’ús del català (ρ = 0.608, p < 0.0001) i del castellà (ρ = -0.644, 

p = 0.0001). 

c) Variables relacionades amb l’ús del català : s’acaben de veure les correlacions 
existents entre l’autoavaluació de l’ús de les llengües catalana i castellana i l’Índex Sub-
tractiu de la Identitat Espanyola. Ara cal aprofundir en la descripció de les relacions 
entre els aspectes relacionats amb l’ús de les llengües (exposició espectadora, exposició 
interpel·lant, normes d’ús lingüístic segons els àmbits, etc.) i la identitat. 

Hi ha una correlació moderada (ρ = 0.209) però estadísticament significativa 

(p = 0.0030) entre la llengua que els alumnes senten parlar a l’entorn i la identitat. En la 
mesura que l’entorn és més catalanoparlant, els subjectes mostren puntuacions més 
elevades en la Identitat Subtractiva. Aquesta tendència continua exactament igual en la 
variable que analitza l’exposició espectadora dels alumnes en el centre educatiu : la 
Identitat Subtractiva és més intensa en la mesura que senten un ús més extens del català 

als companys, però la intensitat de la correlació és també baixa (ρ = 0.186, p = 0.0089).  

                                                 
181 Es poden consultar les anàlisis estadístiques en la figura 50 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
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En tots els usos lingüístics escolars, tant amb els companys com amb els 
professors, dins i fora de l’aula i tant en l’exposició interpel·lant com quan el subjecte 
pren la iniciativa en la comunicació, s’observen correlacions significatives entre l’Índex 
Subtractiu de la Identitat Espanyola i una major presència o ús de la llengua catalana. 
Les correlacions, que es poden veure resumides en la taula 10, són més intenses en la 
mesura que és el subjecte el 
que pren la iniciativa de la 
comunicació, en la mesura en 
què l’àmbit en què té lloc la 
comunicació és més lliure i 
s’assembla més al context 
social de comunicació (el 
centre front a l’aula), i en la 
mesura que la comunicació 
es manté amb interlocutors 
d’estatus superior (el professor). Aquesta darrera constatació és interessant perquè 
podria semblar lògic que en una comunicació més lliure, que no estigués marcada per les 
relacions de poder, l’ús de la llengua tingués una major relació amb la identitat dels 
individus. Però s’ha de tenir present que en realitat els usos lingüístics estan determinats 
amb molta més força per les normes d’ús social favorables a la llengua dominant. Per 
tant, pensem que la presència del professor el que fa és equilibrar a favor de la llengua 
de l’escola (subordinada) la asimetria existent en l’ús social de les llengües, de manera 
que els alumnes més conscienciats –els de major identificació valenciana– es troben en 
un context que els permet triar amb més llibertat la llengua que utilitzen.182 

                                                 
182 Es poden consultar les anàlisis estadístiques en la figura 51 de l’annex a l’estudi descriptiu 

(correlació de Spearman).  

Classe: llengua que sents parlar als companys ρ = 0.186, p = 0.0089 

Classe: llengua en què et parlen els companys ρ = 0.347, p < 0.0001 

Centre: llengua en què et parlen els companys ρ = 0.356, p < 0.0001 

Classe: llengua en què parle als companys ρ = 0.393, p < 0.0001 

Centre: llengua en què parle als companys ρ = 0.439, p < 0.0001 

Classe: llengua en què parle als professors ρ = 0.528, p < 0.0001 

Centre: llengua en què parle als professors ρ = 0.608, p < 0.0001 

taula 10 : correlacions entre l’ús del català els usos lingüístics 

escolars i l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE) 
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Les normes d’ús lingüístic fora de l’àmbit escolar també estan relacionades amb 
la identitat. En la taula 11 es pot constatar que tots els usos lingüístics que es presenten, 
en diferents àmbits i situa-
cions comunicatives i amb 
diferents tipus d’interlo-
cutor, correlacionen posi-
tivament i de manera sig-
nificativa amb l’Índex 
Subtractiu de la Identitat 
Espanyola. La intensitat 
de les correlacions varia 
bastant depenent de 
diversos factors, que són 
els que es relacionen amb 
les normes d’ús lingüístic habituals en el nostre context : hi ha menys tendència a 
utilitzar el català si l’interlocutor no el parla, si és desconegut o amb grups grans 
d’interlocutors. Però en qualsevol cas, el que interessa destacar és la correlació positiva 
que hi ha entre la identitat i l’ús de la llengua.183 

Per últim, la taula 12 mostra la relació existent entre les tries lingüístiques que 
fan els subjectes en l’accés als mitjans de comunicació i la identitat. Com s’hi pot 
comprovar, aquestes tries també correla-
cionen positivament amb l’Índex Subtrac-
tiu de la Identitat Espanyola, excepte en 
l’accés a la televisió.184 Per contra, sí que 
sembla que hi ha relació entre la llengua 
triada per a veure la televisió i el grau en 
què els alumnes es consideren espanyols 
en alguns grups de subjectes, ja que els 
alumnes que no es consideren gens 
espanyols es decanten sobretot per les 
opcions televisives en català (“la majoria 

                                                 
183 Una conclusió semblant es troba a Viladot (1991 : 36). Es pot consultar l’anàlisi estadística en la 

figura 52 de l’annex a l’estudi descriptiu. 
184 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 53 de l’annex a l’estudi descriptiu. 

Llengua amb els veïns catalanoparlants ρ = 0.488 ; p < 0.0001 

Llengua amb els veïns castellanoparlants ρ = 0.210, p < 0.0033 

Població : llengua a desconeguts ρ = 0.362, p < 0.0001 

Població : llengua a coneguts ρ = 0.270, p = 0.0001 

Població : llengua a desconeguts valencianoparlants ρ = 0.410, p < 0.0001 

Població : llengua a desconeguts castellanoparlants ρ = 0.244, p = 0.0005 

Reunió : algú no comprén català ρ = 0.218, p = 0.0016 

Reunió : hi ha castellanoparlants ρ = 0.174, p = 0.120 

Llengua de resposta al telèfon ρ = 0.498, p < 0.0001 

taula 11 : correlacions entre l’ús del català en els usos lingüístics 

extraescolars i l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE) 

Llengua de lectura de revistes ρ = 0.268, 
p = 0.0001 

Llengua de lectura de llibres ρ = 0.389, 
p < 0.0001 

Llengua en què veus la televisió ρ = 0.091, 
p = 0.2055 

Llengua en què escoltes la ràdio ρ = 0.236, 
p = 0.0007 

taula 12 : correlacions entre l’ús del català en 

l’accés als mitjans de comunicació i l’Índex 
Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE) 
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en català”), i els alumnes que es consideren poc espanyols trien sistemàticament una 
oferta televisiva equilibrada en les dues llengües (“meitat en castellà i meitat en català”). 
Sembla que en aquests casos la tria d’un canal o un altre seria més una opció ideològica 
que no basada en els continguts televisius, però també es possible que les persones de 
fortes conviccions en aquest sentit tinguen una visió del món diferent, que coincidesca 
millor amb l’oferta televisiva en llengua catalana.185 

En general, s’ha de concloure que les correlacions descrites entre la identitat i les 
opcions lingüístiques en l’accés als mitjans de comunicació són d’una intensitat 
moderada o baixa. S’ha de recordar, però,186 que l’accés a aquests mitjans es troba molt 
condicionat per altres variables, com ara la disponibilitat –ja que l’oferta és sempre 
superior en llengua castellana i en alguns mitjans (premsa, televisió, ràdio) aquesta 
diferència és molt important–, o els continguts, que no sempre són equivalents. Per tant, 
el que interessa destacar és que malgrat aquells condicionants existeix una relació 
positiva entre la identitat i la tria lingüística en l’accés als mitjans de comunicació escrits 
i audiovisuals. 

3.7 Conclusions 

La descripció de les característiques sociolingüístiques dels alumnes dels 
diferents programes educatius és un pas ineludible des d’un punt de vista metodològic : 
en qualsevol investigació cal conéixer en profunditat l’estructura del fitxer de dades de 
què s’ha partit per a poder analitzar les relacions que siguen substantives amb la resta de 
variables del treball i per a poder controlar la influència de variables estranyes que amb 
la seua presència puguen distorsionar els resultats. 

A més, conéixer les característiques sociolingüístiques dels alumnes dels 
diferents programes educatius és una finalitat en si mateixa. El contrast de les 
característiques sociolingüístiques dels alumnes que segueixen els programes educatius 
bilingües i les dels alumnes dels programes monolingües permet descriure les 
particularitats d’un grup humà que té una gran importància sociolingüística en el context 
actual del País Valencià. La incorporació i la difusió dels programes bilingües en el 

                                                 
185 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 54 de l’annex a l’estudi descriptiu. Com que les dues 

variables de la taula de contingència entre la llengua dels programes de televisió i el grau d’autoadscripció 
espanyola són ordinals, cal fixar-se en el valor de la probabilitat associada al Test d’Associació Lineal de 
Mantel-Haenszel (Linear-by-Linear Association), calculat segons el mètode de Montecarlo. 

186 Supra, apartat pàgs. 127 i ss. 
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sistema educatiu valencià és, malgrat les limitacions del procés, una de les poques 
decisions importants de la política lingüística d’aquest territori que afavoreix la llengua 
minoritzada. Per això no hi ha dubte que les generacions d’estudiants que segueixen els 
programes bilingües són una contribució de primer ordre a la normalització lingüística. 
D’altra banda, aquest treball contribueix a l’avaluació dels resultats dels diferents tipus 
de programa educatiu des d’un punt de vista diferent a la perspectiva pedagògica 
habitual i en un context també singular. 

L’extensió reduïda dels programes bilingües i les restriccions inevitables del 
disseny de la investigació limiten la possibilitat d’arribar a conclusions de tipus causal. 
De tota manera sí que s’ha obtingut una informació actualitzada i plenament vàlida en el 
moment actual de molts aspectes sociolingüísticament rellevants de la població 
estudiada. Com que, a més, la informació que s’ha aportat és abundant, és necessària 
una síntesi dels resultats de la recerca en aquest capítol i de les conclusions més 
rellevants que s’hi han exposat. 

El primer aspecte a destacar és la relació entre les característiques familiars i els 
programes educatius. En el sistema educatiu valencià la tria dels programes que 
segueixen els alumnes és voluntària. L’estudi sociolingüístic dels alumnes que elegeixen 
els programes educatius bilingües i del seu entorn familiar ha proporcionat informació 
sobre les seues característiques i ens ha ajudat a conéixer què és el que diferencia les 
famílies i els alumnes que opten per aquests tipus de programa de la resta d’usuaris del 
sistema educatiu. S’ha vist que en l’actualitat, quan l’extensió d’aquests tipus de 
programa encara no és general, els factors familiars que més es relacionen amb la tria 
dels programes bilingües són l’origen familiar (les parelles mixtes o de pares autòctons i 
les que coneixen i usen més la llengua catalana tenen més presència en els programes 
bilingües) i la classe social. Dins de la classe social el nivell formatiu dels pares és 
l’element clau en la tria dels programes bilingües.  

Pel que fa a la història lingüística dels alumnes s’han descrit les relacions entre 
els programes educatius i els diferents aspectes que han contribuït a formar la 
personalitat lingüística dels alumnes : 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. Un aspecte important és la relació que hi ha entre la primera 
llengua i el programa educatiu : hi ha un enorme predomini d’alumnes castellanoparlants 
en el PIP, un equilibri relatiu dels alumnes segons la primera llengua en el PIL i la pre-
sència exclusiva d’alumnes de primera llengua catalana en el PEV. Aquestes tries tenen 
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unes implicacions didàctiques en els dissenys dels programes educatius que no s’haurien 
de menystenir. 

L’anàlisi de la transmissió lingüística mostra que els majors índex de canvi de 
llengua apareixen relacionats amb tres factors : les famílies mixtes (en què un dels 
progenitors és castellanoparlant i l’altre catalanoparlant), les famílies que han optat pel 
programa d’incorporació progressiva (tria que indica un menor grau de conscienciació 
pels temes lingüístics), i les localitats (el procés s’accelera en les poblacions on l’ús de la 
llengua catalana és menor). Pel que fa a aquest darrer factor s’han aportat dades que 
demostren, contràriament a les conclusions de l’estudi demolingüístic, que a totes les 
poblacions de l’estudi –i no només a Alacant– hi ha un cert grau de trencament de la 
transmissió lingüística intergeneracional. 

Un aspecte de màxim interés és esbrinar quines variables es relacionen amb els 
canvis de preferències lingüístiques i d’adscripció lingüística dels alumnes. El canvi de 
preferències i d’adscripció lingüística és un procés que té dues perspectives : pot ser un 
pas més en l’abandonament de la llengua minoritzada o, pel contrari, pot servir per a 
capgirar el procés de trencament de la transmissió lingüística intergeneracional. Per tant, 
conéixer la intensitat dels canvis de preferències lingüístiques en l’un i l’altre sentit, i la 
relació d’aquests canvis amb les altres variables de l’estudi és imprescindible per a 
dissenyar línies d’actuació que contribuesquen a aturar el procés de substitució 
lingüística. S’ha vist que el grup d’alumnes de primera llengua castellana és el que ha 
experimentat menys canvis de preferència i d’adscripció lingüística –segurament per 
tractar-se de la llengua que té una posició dominant en la nostra societat–, seguit del 
grup de primera llengua catalana i, per últim, del grup bilingüe. Aquest últim grup és el 
que presenta una major mobilitat de preferències lingüístiques per causa de la seua 
posició intermèdia, amb les dues llengües com a primera llengua, i encara que els canvis 
van en totes dues direccions, sembla decantar-se en major grau cap a la llengua 
dominant. 

Les preferències lingüístiques i l’adscripció lingüística són conceptes propers, 
però no idèntics. De fet, s’observa una major tendència a autoadscriure’s com a 
principalment catalanoparlant que a declarar que la llengua preferida és el català. 
Aquest canvi afecta sobretot alguns alumnes d’origen catalanoparlant, que malgrat 
preferir en l’actualitat la llengua castellana s’autoconsideren igualment 
castellanoparlants que catalanoparlants. S’ha explicat el canvi a partir diferència de 
matís entre els dos conceptes : mentre que el concepte de llengua preferida pot 
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interpretar-se com l’autoavaluació del domini relatiu d’una i altra llengua –i per tant els 
alumnes poden preferir la llengua que per raons ambientals utilitzen més, o dominen 
millor–, l’autoadscripció a un grup lingüístic fa referència sobretot a l’autoidentificació 
amb el grup social que utilitza aquesta llengua, és a dir, a la identitat etnolingüística. Des 
del punt de vista de l’actuació docent aquesta diferència permet identificar els alumnes 
més proclius a modificar de forma positiva la seua actuació lingüística. 

L’anàlisi de les relacions entre els diferents programes educatius i els canvis 
d’adscripció lingüística ha proporcionat algunes de les conclusions més rellevants 
d’aquest capítol. S’ha vist que el Programa d’Immersió Lingüística és el que promou una 
major mobilitat lingüística, afavorint sobretot que els alumnes originàriament 
castellanoparlants passen a autoconsiderar-se com a bilingües, i que els alumnes 
bilingües familiars s’integren en el grup que s’autoconsidera principalment 
catalanoparlant. Per tant, el PIL aconsegueix el seu objectiu d’afavorir el biculturalisme. 
El Programa d’Ensenyament en Valencià, que està integrat en la totalitat per alumnes de 
primera llengua catalana, destaca per la seua eficàcia en el manteniment de la identitat 
lingüística originària dels alumnes. Per últim, el Programa d’Incorporació Progressiva 
afavoreix sobretot que els alumnes bilingües familiars es decanten cap a autoconsiderar-
se en l’actualitat com a castellanoparlants, i limita la possibilitat que aquests mateixos 
alumnes s’integren en el grup dels que es consideren catalanoparlants. Per tot això cal 
denunciar que hi ha indicis clars que el PIP és un programa que afavoreix el canvi de la 
llengua minoritzada per la llengua dominant, fomentant per tant el bilingüisme 
subtractiu. 

El tercer punt considerat és la descripció quantitativa del coneixement i de l’ús 
de les llengües catalana i castellana en relació als diferents programes educatius. S’ha 
vist en aquest apartat que pel que fa a la competència en la llengua dominant, el castellà, 
únicament hi ha diferències en l’expressió escrita, ja que el grup del PIL expressa tenir 
una competència una mica inferior a la dels altres grups. En tot cas, la competència 
expressada per aquest grup en l’escriptura en castellà és molt semblant a la que expressa 
en l’escriptura en català, per la qual cosa cal valorar aquest resultat com un indici d’una 
autèntica biliteracitat, que només s’aconsegueix també en el PEV. En l’autoavaluació de 
la resta d’habilitats lingüístiques en llengua castellana no s’han trobat diferències 
remarcables entre els programes educatius. En canvi, sí que s’han trobat diferències 
importants pel que fa a la competència lingüística en català. L’autoavaluació de la 
competència en l’expressió oral, la lectura i l’escriptura en aquesta llengua millora en la 
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mesura que augmenta l’ús de la llengua catalana com a vehicle d’aprenentatge. Per tant, 
els resultats confirmen que el fet de cursar un programa educatiu o un altre no afecta –o 
en tot cas afecta d’una manera limitada– la competència lingüística en castellà, però sí 
que és decisiu per a la formació de la competència lingüística en català. Pel que fa a l’ús 
de les dues llengües, s’ha destacat la relació entre els programes educatius bilingües i el 
major índex d’ús de la llengua catalana, que cal interpretar 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. 

Quant a la relació entre els usos lingüístics dels alumnes i els dels seus pares en 
relació al programa educatiu, els resultats mostren amb claredat que l’aprenentatge 
escolar millora globalment la competència lingüística dels alumnes respecte de la dels 
seus pares en tots els programes educatius, però que aquesta millora es trasllada de 
manera desigual a l’ús lingüístic depenent del programa concret que cursen : en el PIP 
bàsic l’ús del català dels alumnes és inferior al dels seus pares ; en el PIP bilingüe els 
alumnes tenen tendència a utilitzar principalment la seua primera llengua ; en el PIL 
augmenten sobretot els alumnes que afirmen utilitzar les dues llengües per igual, mentre 
que disminueixen en relació als pares tant els que utilitzen el català sempre o moltes 
vegades com els que l’utilitzen poques vegades o mai ; per últim, el PEV aconsegueix 
augmentar l’ús lingüístic dels alumnes respecte del dels seus pares. És evident que tots 
els resultats que s’han comentat referits als usos lingüístics estan influïts pel context. En 
primer lloc pel context escolar, ja que una part important dels usos lingüístics en aquesta 
edat tenen lloc als centres educatius i estan condicionats pels programes educatius. Però 
també per les localitats on viuen els alumnes. Cal recordar que mentre que hi ha grups 
del PIP bàsic i del PIL a totes les poblacions de l’enquesta, els grups del PIP bilingüe i 
del PEV es localitzen únicament a la ciutat de Xixona. Per tant, els resultats que s’han 
comentat d’aquests darrers grups educatius, que de fet expressen el manteniment de l’ús 
de la primera llengua pels membres de cada grup etnolingüístic, estan segurament 
condicionats per un context on l’ús de la llengua catalana és elevat. 

Una altra limitació és que aquests resultats provenen de l’autoavaluació que han 
fet els alumnes mateixos de la seua competència lingüística a partir de les respostes a 
una enquesta. La utilització d’un mètode directe limita la validesa dels resultats, ja pot 
presentar problemes per causa de l’ambigüitat, la desitjabilitat social, la manca d’auto-
coneixement, etc. De tota manera cal subratllar que aquestes dades són coincidents amb 
les de les avaluacions prèvies realitzades en múltiples contextos (Genesee, 1987). Per tal 
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de superar aquesta limitació es realitzarà en un altre capítol del treball187 un estudi del 
predomini lingüístic a partir d’un mètode indirecte : les respostes a un test d’enumeració 
lèxica. La comparació dels resultats de totes dues proves tot utilitzant tècniques de 
triangulació metodològica permetrà avaluar la validesa dels resultats obtinguts i arribar 
a conclusions més precises. 

El quart punt investigat és l’ús lingüístic, però amb un enfocament que supera 
l’aproximació de l’apartat anterior. El nostre interés era descriure els usos lingüístics 
dels enquestats en alguns dels principals àmbits de la seua actuació quotidiana (la 
família, el veïnat, el barri i el centre educatiu), i analitzar la relació entre aquests usos i 
als programes educatius, tenint en compte sempre que la localitat és una variable que 
condiciona molt la tria de les llengües. 

L’ús del català dels alumnes dins de l’àmbit de la família està molt lligat al dels 
pares, encara que és percentualment una mica inferior. En tot cas, l’aspecte més 
preocupant en aquest context és la important disminució de l’ús amb els germans 
respecte de l’ús amb els pares. Cal valorar la disminució de l’ús del català que s’observa 
en el canvi generacional com un dels elements més negatius per al futur de la llengua de 
tots els que s’han descrit fins ara. L’anàlisi de la relació entre els usos lingüístics 
familiars i els programes educatius permet matisar aquests resultats. Així, en el PIP 
s’observen les mateixes tendències que per al conjunt global de la mostra, però més 
accentuades : augmenta la predisposició a l’ús familiar del castellà en la comunicació 
entre fills i pares respecte de l’ús dins de la parella i paral·lelament disminueix l’ús del 
català, mentre que els usos bilingües queden estancats. En el cas del PIL, disminueix 
l’ús del castellà en la relació entre fills i pares respecte de l’ús que fan entre si els 
progenitors, i paral·lelament augmenten els usos bilingües, tant dels pares als fills com 
dels fills als pares. S’ha interpretat que aquest augment dels usos bilingües es deu 
segurament al fet que els membres catalanoparlants de les famílies lingüísticament 
mixtes del PIL trenquen amb la norma de convergència amb la llengua majoritària que 
observen amb la parella per adreçar-se en català als fills. És, doncs, un reflex del major 
nivell de consciència lingüística de les famílies que porten els fills a aquest programa. 
L’aspecte negatiu és que aquest ús no es consolida en la llengua dels alumnes amb els 
germans, ja que en aquesta relació augmenta molt l’ús del castellà respecte del que 
s’observa entre els progenitors. Per últim, en el PEV és l’únic programa on l’ús del 

                                                 
187 Infra, apartat 4, pàgs. 157 i ss. 
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català dels fills augmenta respecte del dels pares i, a més, es consolida en la relació entre 
els germans. Cal recordar, però, la influència del context en aquest programa educatiu. 

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. Tant amb els veïns castellanoparlants, com amb els 
desconeguts que se’ls adrecen en castellà la convergència lingüística dels alumnes és 
majoritària, amb poques diferències entre programes educatius. La convergència amb el 
català és bastant menor : del 57.1% amb els veïns catalanoparlants i 11.2 punts superior 
si es tracta d’un desconegut (68.3%). A més, hi ha percentatges al voltant del 7% o el 
8% d’alumnes que utilitzarien tant el català com el castellà en aquests contextos. La 
convergència lingüística amb el català sí que està relacionada amb els programes 
educatius : tant en el cas del veïnat com amb els desconeguts catalanoparlants la 
convergència és major en els alumnes dels programes bilingües. Un context d’ús diferent 
és quan són els alumnes els que prenen la iniciativa de la relació lingüística. Quan es 
tracta de coneguts, la convergència amb la llengua del conegut és la norma més habitual 
(52.5%), seguida de l’ús de la llengua dominant, siga quina siga la llengua habitual del 
conegut (30.2%). La convergència lingüística amb el català en aquestes situacions està 
relacionada amb els programes educatius bilingües i la divergència amb els programes 
monolingües, encara que el major ús del català en les poblacions també es relaciona 
positivament amb l’índex de convergència. 

La majoria dels alumnes (78.2%) segueix indefectiblement la norma d’ús de 
convergència amb la llengua dominant quan es tracta d’adreçar-se a desconeguts. Els 
alumnes que sempre fan un ús intencional del català en aquestes situacions són només el 
7.4% del total. La resta, utilitzaria una o altra llengua segons el context de comunicació ; 
especialment, utilitzaria el català un 11.9% dels alumnes si algun element contextual 
delatés que aquesta és la llengua del desconegut. 

L’ús lingüístic en el centre educatiu és bastant complex, amb l’existència 
d’àmbits més o menys formals (l’aula enfront de la resta d’espais) i amb la intervenció 
de factors de prestigi i de poder en la relació amb el professorat. A més, la major o 
menor presència de la llengua catalana en els diferents programes educatius condiciona 
també l’ús lingüístic en el context del centre educatiu. Com que l’anàlisi d’aquestes 
relacions és extensa, ens limitarem a presentar algunes de les conclusions més 
interessants de les que s’han descrit. 
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Pel que fa a la relació amb els companys en l’àmbit formal (dins de l’aula), s’ha 
constatat el lligam entre l’ús lingüístic en aquest context, els programes educatius i les 
localitats. Més en concret s’observa que : a) l’ús del castellà és majoritari en tots els 
grups del PIP, amb percentatges menors a Xixona ; b) l’ús lingüístic en els programes 
d’immersió és molt variable, i sembla estar fortament relacionat amb l’ús del context on 
es troba ubicat el centre. En tot cas, en alguns grups del PIL hi ha percentatges 
importants d’ús del castellà entre els companys (entre el 70% i el 80%) en aquest 
context ; c) el PEV destaca per l’ús del català com a única llengua de relació entre els 
alumnes a la classe. 

La comunicació oral amb els companys en l’àmbit informal (fora de l’aula) 
mostra uns resultats que estan relacionats amb els que s’acaben de descriure –en general 
són bastant semblants–, però s’hi afegeix una tendència general a l’anivellament amb 
l’ús lingüístic de la localitat on es troba el centre educatiu. Encara que continua havent-
hi una gran variabilitat entre els diferents grups d’alumnes, es pot observar : a) el 
manteniment de l’ús del castellà en el PIP (amb un augment reduït de l’ús del català fora 
de l’aula en els alumnes del PIP bàsic dels centres on hi ha una major presència social 
de la llengua fora de les aules) ; b) la disminució de l’ús del català en els programes 
d’immersió de les poblacions on l’ús social del català és menor ; c) continua l’ús únic del 
català en els alumnes del PEV. 

La relació amb els professors està molt marcada per tres factors : el programa 
educatiu, la localitat i el context formal (aula) o informal (corredors, pati, etc.). Dins de 
l’aula els alumnes dels programes bilingües poden seguir dues normes diferents : 
a) utilitzar el català sempre ; b) convergir amb la llengua del professor o amb la llengua 
en què s’imparteix l’assignatura. Pràcticament cap alumne dels programes bilingües 
utilitza sempre el castellà amb els professors dins de l’aula. En canvi, en el PIP hi ha 
percentatges importants d’alumnes (entre el 25% i el 30%) que utilitzen sempre el 
castellà en l’aula, independentment de quina siga la llengua del professor o la llengua en 
què es vehicula l’assignatura.  

La parla més informal amb els professors es caracteritza per l’augment de l’ús 
del castellà en tots els programes educatius, augment que és més intens en els programes 
monolingües i en els contextos en què l’ús social del català és menor. Una interpretació 
diferent mereix el cas del PIL d’Alacant, ja que trenca aquesta tendència i manté també 
un ús molt reduït del castellà amb els professors en el context informal. S’ha apuntat que 
aquesta tendència diferent és el resultat de l’acció coordinada i constant del professorat 
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del centre per a introduir unes normes d’ús lingüístic que milloren les normes habituals 
en el context. Cal assenyalar que aquesta interpretació és coherent amb l’avaluació de 
l’ús lingüístic en els programes d’immersió feta en altres contextos (Swain & Lapkin, 
1982 : 53-54, 83 ; Genesee, 1987 : 106-115). 

L’ús lingüístic en l’accés als mitjans de comunicació està condicionat per 
diversos aspectes, com ara l’oferta, l’accessibilitat, els continguts, etc. L’enorme 
diferència que hi ha en aquests factors entre els diferents mitjans dificulta la comparació 
dels resultats. Com a conclusió general es pot dir que els alumnes dels programes 
bilingües empren més el català en la lectura (tant de revistes com de llibres) i en escoltar 
la ràdio, però en canvi no hi ha diferències entre els programes en la llengua triada per a 
veure la televisió.  

L’últim apartat considerat en aquest capítol és la identitat dels alumnes. Les 
identitats valenciana i espanyola no són, almenys en principi, excloents. Es pot tenir una 
identitat valenciana alta i, al mateix temps, tenir també una identitat espanyola elevada. 
De tota manera, mentre que la identitat espanyola és relativament elevada en tots els 
grups d’alumnes –independentment de la primera llengua i del programa educatiu–, no 
es pot dir el mateix de la identitat valenciana. Aquests resultats mostren que la 
identificació valenciana ha sofert un procés de minorització paral·lel al procés de 
minorització de la llengua catalana. 

L’anàlisi de les relacions de la identitat subtractiva (resultat de restar la identitat 
valenciana a la identitat espanyola) amb la primera llengua i amb els programes 
educatius ha posat de manifest les tendències següents :  

a) Els alumnes de primera llengua castellana s’identifiquen molt més fortament 
amb la identitat espanyola que no amb la valenciana, però en la mesura que han estat 
escolaritzats en programes educatius bilingües aquesta identificació va equilibrant-se, 
encara que mantenen un fort predomini de la identitat espanyola ;  

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. També s’ha vist que la 
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identitat està relacionada positivament amb altres variables de l’estudi : amb totes les 
que d’alguna manera contribueixen a formar aquesta identitat (ús familiar de la llengua, 
tipologia lingüística familiar, àmbit d’aprenentatge del català, lloc de naixement), amb 
les variables relacionades amb el coneixement del català i amb les variables que 
expressen l’ús del català. 

En definitiva, la majoria de les dades aportades en aquest capítol revaliden els 
resultats de l’avaluació dels programes educatius bilingües obtinguts en altres indrets. 
Però no per esperades deixen de ser interessants. 




