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Promoció de l’ús del català  
en l’alumnat universitari d’educació: 

ús dins i fora de l’aula
Carles Segura-Llopes
Universitat d’Alacant

Introducció

La promoció de l’ús d’una llengua és un objectiu central en les polítiques de 
planificació de les cultures minoritzades. S’hi juguen la supervivència, és clar. 
És molt probable que l’àmbit educatiu siga el que més atenció rep en el si 
d’aquestes polítiques de redreçament lingüístic. Sembla que s’hi han dipositat 
grans esperances. Òbviament, hom és conscient que l’escola, plantejada com 
cal, podria garantir el domini de la competència lingüística; i aquest fet és 
condició indispensable per a fomentar de manera eficient l’ús de la llengua en 
qüestió. Però ¿fins a quin punt les institucions educatives poden incidir en la 
incentivació de l’ús espontani de les llengües, sobretot en contextos interperso-
nals, cosa que es presenta com a indispensable per a la seua pervivència? 

L’eficàcia d’aquesta presumpta incidència depén de diversos factors: de la 
caracterització contextual de la població escolar on es vol promoure l’ús de 
la llengua i també de la metodologia i el tipus de pràctiques educatives que es 
duguen a terme d’acord amb el context. L’objectiu que pretenem desplegar 
en aquest treball està relacionat amb aquests dos aspectes.

Aquest propòsit no es portarà a cap de manera abstracta, sinó que tindrà un 
camp d’actuació concret: els estudiants universitaris dels graus de Mestre d’Edu-
cació Infantil i d’Educació Primària de la Universitat d’Alacant (UA). Es tracta, 
doncs, d’explicar quines reflexions i quines pràctiques educatives despleguem 
per a fomentar l’ús del català en el si de les activitats acadèmiques d’algunes 
de les assignatures d’aquests graus que són responsabilitat del Departament de 
Filologia Catalana. 

Que els nostres alumnes siguen mestres en formació té una transcendència 
remarcable, perquè el més probable és que, tard o prompte, formaran part del 
cos d’educadors, de l’àmbit públic o privat, que exerciran la seua professió al 
nostre país. No solament cal aconseguir fomentar l’ús de la llengua minoritària, 
sinó que també cal que s’adonen que han d’aprendre ells mateixos a fomen-
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tar-la més avant i, també, a comprendre per què ho han de fer, o per què cal-
dria que volgueren fer-ho.

Per altra banda, el fet que ens situem a la UA implica treballar sobre una 
població que majoritàriament té el castellà com a llengua inicial i que, en gran 
part, actua de manera indiferent (i, de vegades, hostil) a l’ús de la llengua ca-
talana. No tot respon a aquesta simplificació, evidentment: les dinàmiques socio-
lingüístiques que s’hi desenvolupen són molt més complexes i cal mirar de 
comprendre-les en profunditat. La reflexió sobre aquest coneixement ajudarà 
en l’adopció de metodologies efectives i permetrà de dissenyar pràctiques tan 
satisfactòries com siga possible en la promoció de l’ús del català. 

La tasca és ingent i desagraïda. Els fruits són discrets. Les institucions edu-
catives, la universitat inclosa, tenen una capacitat limitada en el foment de l’ús 
d’una llengua minoritzada, més encara en un context com el d’Alacant. Però hi 
creiem i per això hi dediquem molt d’esforç. I volem compartir-ho.

Un projecte lingüístic del Departament

Totes les assignatures dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Edu-
cació Primària que són responsabilitat del Departament de Filologia Catalana 
de la UA participen d’un projecte lingüístic comú que té com a objectiu central 
promoure l’ús de valencià especialment en l’àmbit educatiu.

Cada assignatura té uns objectius específics (continguts, habilitats i acti-
tuds) que, òbviament, s’han de desplegar, però considerem convenient que com-
partisquen aquesta finalitat transversal. En aquest article ens centrarem en la 
metodologia que fem servir en les assignatures dels dos graus esmentats i en què 
jo estic directament implicat: la Llengua Catalana I, de primer curs, i la Llen-
gua Catalana II, de tercer curs.1

Aquest projecte lingüístic inclou:

A) Els objectius que es pretenen: bàsicament es tracta de promoure l’ús del 
català des de l’àmbit educatiu. S’hi lliga de manera central i indestriable 
l’objectiu de millorar la competència lingüística i discursiva del nostre 

1 Agraïsc efusivament a tots els companys i companyes, professors i professores titulars i associats 
del Departament de Filologia Catalana de la UA, que han fet (i fan) possible la promoció del català en el 
si d’aquestes dues i de la resta d’assignatures. Especialment, vull esmentar: Eduard Baile, Vicent Beltran, 
Hèctor Càmara, Josep Escolano, Maribel Guardiola, Rafel Jordà, Francesc X. Llorca Ibi i Sandra Mont-
serrat. Les idees que ací expose són fruit de la faena de tots plegats.
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alumnat. Creiem que també és convenient explicitar els criteris d’èxit, cosa 
que permetrà l’avaluació del projecte.

B) L’anàlisi dels elements del context intern (en el si de la UA) i extern (fora 
d’aquest àmbit) tant present, com passat i també futur en què s’ha mogut, 
es mou i es mourà el nostre alumnat: zones d’on provenen, on viuen, on 
passen el lleure, on treballen, amb qui es relacionen; tipus de programa 
educatiu que han seguit, presència del català en l’etapa escolar; coneixe-
ment de les llengües, usos i pautes d’ús lingüístic, situació, coneixement i 
ús del català en l’àmbit escolar en el context del sud valencià (alumnes, 
pares i mares, educadors i mestres, administració, institucions, empresa), 
etc.

C) Concreció en cada assignatura dels objectius que s’han d’aconseguir, a tra-
vés de:

 a) Les decisions que s’han de prendre pel que fa a la promoció de l’ús del 
valencià, açò a totes les assignatures, que inclouran:
i) els enfocaments metodològics i les pràctiques concretes que afavo-

risquen la promoció del valencià (això és, que modifiquen les pau-
tes de tria de llengües), dins i fora de l’àmbit universitari i amb 
projecció en el futur exercici de la professió de mestre;

ii) les reflexions, especialment lingüístiques i sociolingüístiques, que 
cal fer;

iii) els recursos, els discursos i les actituds del professorat que perme-
ten generar empaties i ajuden a canviar mentalitats.

 b) Les decisions que s’han de prendre pel que fa a l’organització i el tracta-
ment didàctic de l’ensenyament de la llengua (més profund en les assig-
natures de llengua, més tangencial en la resta), on caldrà tenir en compte: 
iv) els enfocaments metodològics;
v) el tractament dels alumnes provinents de zones castellanoparlants, 

especialment amb exempció, o migrants (d’altres comunitats autò-
nomes o d’altres països);

vi) les mesures organitzatives que permeten la coherència i continuïtat 
de les decisions en totes les assignatures dels quatres cursos del 
grau, tant de continguts com de metodologia.

Sobre els objectius del projecte lingüístic

L’objectiu de promoure l’ús del català implica augmentar la probabilitat que 
els nostres alumnes decidisquen usar el català i que ho vulguen fer en més 
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contextos. No posem límits en aquest augment. Cada alumne/a parteix d’un 
punt que pot ser zero i el que volem és d’afavorir un augment relatiu de l’ús del 
català. De tota manera, els àmbits a què fonamentalment volem empényer els 
nostres alumnes a usar el català són: el formal i públic, especialment en el cas 
dels que tenen el català com a L1 (L1cat) i l’interpersonal, sobretot en el cas dels 
que tenen el castellà com a L1 (L1cast).

I ens centrem en aquests dos aspectes perquè, en general, sabem quan els 
estudiants universitaris fan servir el català:

a) els L1cat només l’utilitzen amb els que saben que tenen el català com a 
L1: família, amics, companys, coneguts, mestres en context escolar i 
extra escolar. 

b) els L1cast no l’utilitzen mai, a excepció dels contextos purament acadè-
mics (generalment amb receptors passius). Fora de la universitat, és rar 
que facen servir el català.

Atesa la situació sociolingüística de minorització greu que pateix el català 
a les comarques que aglutina la UA, considerem necessari que:

a) els L1cat trien el català per a parlar amb desconeguts i també amb co-
neguts que sàpien que no són L1cat, amb un model estàndard esponta-
ni al màxim d’aproximat al model tradicional;

b) els L1cast puguen conversar sobre temes professionals o semicol·loquials 
(no tant produir exposicions orals o escrites sense interlocutor directe), 
amb un català semiespontani que siga al màxim possible de pròxim al 
català local dels companys.

Per a aconseguir aquests objectius, cal que tinguen una raó per a fer-ho, 
una causa per a trobar contextos en què siga raonable el canvi d’actitud que 
permeta el canvi de conducta. Aquesta raó és inicialment l’obligatorietat que im-
plica una assignatura de català. Ara bé, cal buscar les estratègies per a poder 
desempallegar-se d’aquesta condició, ja siga durant el grau però també des-
prés, quan exercisquen la seua professió docent. És urgent deslligar la relació 
unívoca que se sol crear entre l’àmbit escolar i l’ús del valencià sobretot en el 
cas dels L1cast, així com també trencar la relació entre l’àmbit familiar/local i 
l’ús del valencià en el cas dels L1cat. Creiem que és peremptori buscar estratè-
gies per a desfer aquests lligams, perquè són paralitzants i no estimulen les 
actituds proactives.
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Alguns fonaments del projecte lingüístic

Recopilem ara alguns dels fonaments sobre els quals mirem de construir les 
tasques inserides en el nostre projecte. N’hi ha que responen a principis com-
provats per investigacions solvents; d’altres es basen en els anys d’experiència 
docent on la necessitat de promoure l’ús del català ha estat contínua i preemi-
nent, i alguns tenen en el sentit comú la seua raó de ser. Només volem deixar 
constància d’alguna de les nostres reflexions com a docents. No tenim ara vo-
luntat de ser exhaustius ni de sistematitzar aquestes reflexions:

a) Cal que tots els usos lingüístics que es produïsquen en el si de les assigna-
tures tinguen abast comunicatiu. L’alumnat es queixa sovint que el profes-
sorat de català, en general en totes les assignatures, corregeix contínua-
ment les seues intervencions, tant a classe com fora de l’aula. Tenen la 
percepció que no ens interessa el missatge sinó que focalitzem insistent-
ment en la forma del discurs. En les seues paraules, tenim «connectat con-
tínuament el mode examen». Aquesta percepció s’ha d’evitar, moderant 
aquesta pràctica i focalitzant sobre el contingut. Tot i això, cal que enten-
guen i interioritzen també que la focalització en la forma és necessària per 
a millorar el domini d’una llengua que s’està aprenent.

b) Cal ser conscient que la contribució de l’escola (entesa en sentit ampli) en 
la millora de la situació social d’una llengua és clarament reduïda. Per això, 
s’ha de defugir de sobrevalorar-la però, alhora, no es pot subestimar fins al 
punt de no esmerçar esforços en la promoció de l’ús de llengua des de les 
aules. A més a més, al País Valencià, a l’hora d’ara, comptem amb pocs 
agents socials que facen ús de la llengua: no hi ha tot just mitjans de comu-
nicació ni orals ni escrits; no hi ha gaires personatges públics exemplarit-
zants ni mitjans a través dels quals es puguen visibilitzar; no s’organitzen 
activitats públiques en català adreçades a un públic massiu (esdeveniments 
esportius, musicals, gastronòmics...) ni té presència important a Internet 
(per exemple, el nombre de youtubers que fan servir el català en els seus 
vídeos és baix). Cal transmetre que els mestres tenim una responsabilitat 
important (però no tota) en l’augment o la disminució de l’ús del català.

c) L’àmbit d’ús clau en el canvi de pautes sociolingüístiques creiem que es 
troba en les relacions interpersonals. Aquest espai també és crucial per a 
millorar el domini de la llengua. La transmissió unidireccional (mestre da-
vant d’alumnes, alumnes davant d’alumnes) no genera dinàmiques de can-
vi d’hàbits ni millora significativament el domini de la llengua; l’aprenen-
tatge, en general, requereix xarxes de relació que, a més a més, convé que 
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no se circumscriguen a l’àmbit acadèmic. És el nostre propòsit crear-ne, fer 
que se’n creen i fer-les créixer.

d) És clar que l’alt domini de la llengua fomenta l’ús i és central en el canvi 
d’actitud (tot i que no n’és condició indispensable). Alhora, l’ús significatiu 
de la llengua n’augmenta el domini formal. Així doncs, el domini de la 
llengua alimenta l’ús i l’ús millora el domini de la llengua. Els dos grans 
eixos del nostre projecte es retroalimenten contínuament. 

e) L’ús lingüístic ha de ser significatiu, realment comunicatiu i, si és possible, 
cal que les tasques a realitzar puguen satisfer necessitats reals de l’entorn 
educatiu o que impliquen una responsabilitat col·lectiva que depasse, al-
menys parcialment, l’àmbit acadèmic.

f) Ja sabem que l’aprenentatge es produeix si va associat a les emocions. Ens 
hem d’assegurar que totes les tasques tinguen un component emocional, 
que pot tenir morfologies diverses i provenir de diverses fonts. L’ús emotiu 
de la llengua n’augmenta el domini formal i és l’únic que pot generar acti-
tuds positives i contribuir a desemmascarar prejudicis.

g) Cal recordar que els alumnes més conscienciats lingüísticament (els L1cat, 
sobretot els que han seguit la instrucció docent prioritàriament en català) són 
els més insegurs des del punt de vista del model de llengua que han d’utilitzar. 
Baldaquí et al. (2010) expliquen que, probablement, aquesta inseguretat rau 
en l’enfrontament entre els models de llengua: el familiar col·loquial, que pot 
tenir certa extensió en el seu context social, i l’escolar formal, que es limita 
segurament als usos escolars. No es tracta d’un rebuig ideològic, és a dir, no 
estan en contra del model amb què no s’identifiquen, sinó que «simplement 
tenen dificultats a incorporar les innovacions al seu ús lingüístic habitual, i 
aquest dilema entre el que efectivament usen i allò que consideren més ade-
quat i prestigiós és la causa principal de la inseguretat lingüística formal» 
(Baldaquí et al. 2010: 43). Aquesta percepció, però, no afavoreix l’ús del cata-
là, sinó que fomenta l’ús del castellà per a evitar problemes. També els L1cast 
detecten una diferència entre el model col·loquial dels companys i companyes 
(que usen entre ells normalment) i el model formal acadèmic. I el poden criti-
car. Tampoc açò fomenta l’ús del català. De fet, les crítiques dels castellano-
parlants minen l’autoestima dels catalanoparlants i això els inhibeix a l’hora 
d’usar la seua llengua. Cal fer tasques que miren de revertir aquestes actituds.

h) Un element interessant que tenim en compte és que l’accés a la universitat 
esdevé, al capdavall, un «canvi natural de context» en el qual el parlant pot 
deixar amb més facilitat alguns dels seus hàbits consolidats i modificar-los 
conscientment, en una presa de consciència pròpia d’aquesta etapa vital 
(Marí 2012; Casesnoves et al. 2016). Per això, en totes les activitats, tas-
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ques i projectes tenim en compte aquesta avinentesa, entre altres coses, 
incidint en el contrast entre els usos lingüístics a què estaven acostumats i 
els usos a què ara els exposem.

i) La metodologia no pot ser uniforme i homogènia per a tot l’alumnat: tenim 
alumnes diversos, amb actituds, hàbits i usos lingüístics heterogenis i amb 
dominis dissemblants del sistema lingüístic. Tot plegat requereix una me-
todologia també diversa, que conjugue la variació que convergeix en el grup 
i que l’aprofite per a aconseguir els objectius. Els punts forts i els punts febles 
dels membres del grup (incloent-hi el professorat) s’han de gestionar per-
què, de manera cooperativa, s’enriquisquen mútuament.

j) Vergara (2015: 12) explica que el 80% o 90% dels mecanismes de percep-
ció, interpretació, presa de decisions i actuació que activem per a enfron-
tar-nos a les situacions quotidianes més o menys problemàtiques romanen per 
davall de la consciència. També les pautes d’ús lingüístic tenen una part im-
portant de rutines inconscients. Per a revertir la situació, a banda de la reflexió 
conscient (explícita i racional), cal que activem rutines (inconscients) oposa-
des que les neutralitzen. Òbviament no s’ha de defugir de la reflexió conscient 
i explícita, però convé que siga dosificada en els moments oportuns i que es 
produïsca de manera inductiva. Quan considerem que cal la reflexió, general-
ment partim d’experiències, vivències o hàbits que mirem de fer descriure, 
contrastar, examinar i analitzar, en un camí envers l’abstracció i la sistematit-
zació. Partir de l’abstracció no sol ser efectiu. Certament, les tries lingüístiques 
que fan els parlants no són sovint el resultat de decisions conscients i racio-
nals, sinó que són fruit d’un procés d’interiorització de les percepcions i les 
interpretacions que els individus fan sobre les llengües que els envolten (Ba-
llarín Garoña 2011: 90). Cal aprofitar aquesta idea a favor de l’ús del català.

k) La percepció de la vitalitat és més important per a la formació d’actituds 
lingüístiques positives que la vitalitat objectiva real (Ryan, Giles i Sebas-
tian 1982). Per això, hi ha un grup de tasques en què, entre altres coses, 
pretenem visibilitzar una vitalitat etnolingüística que és baixa en el context 
alacantí però que en general és molt més alta del que l’alumnat creu perquè 
viuen d’esquena a aquesta realitat minoritària. Incidir sobre aquest fet 
canvia la percepció de la vitalitat social del català. Parlem de vitalitat bà-
sicament de caràcter cultural (teatre i altres manifestacions literàries, con-
ferències, cine) però també d’altres tipus, com ara els usos col·loquials o els 
usos institucionals no educatius.

l) És convenient que una part important de les tasques es basen o facen servir 
les TIC. No cal dir que l’alumnat té una familiaritat enorme amb aquesta 
mena d’eines, de manera que fer-les servir és entrar en el seu territori lúdic 
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i conceptual (veg. Càmara i Baile, 2016, per a l’ús de les TIC en la docència 
universitària).

Sobre la caracterització sociolingüística de l’alumnat

No podem ara detenir-nos gaire en la caracterització sociolingüística del nostre 
alumnat. Òbviament és fonamental conéixer-la en profunditat perquè el nos-
tre objectiu es complisca de manera d’eficaç. No solament hem de tenir en comp-
te les dades globals i estar al dia, doncs, de les descripcions i els estudis publicats 
sobre el coneixement i ús del català, especialment en territori valencià, sinó 
que també hem de considerar les dades concretes del grup a qui un/a professor/a 
imparteix la classe. No es poden prendre mesures per a aconseguir l’objectiu 
previst —recordem: augmentar els contextos on l’alumnat triarà el català com 
a llengua d’ús— si no ens adaptem completament a la realitat amb què trac-
tem. Per això, cada curs realitzem una enquesta sociolingüística aprofundida al 
nostre alumnat sobre el coneixement i els usos lingüístics, juntament amb altres 
aspectes com ara la valoració dels models de llengua, la identificació nacional, 
la seguretat lingüística, la unitat de la llengua o la seua ideologia.

Aportem ara algunes dades sociolingüístiques de caràcter general per a do-
nar una idea global de la caracterització del nostre alumnat:2

a) Les dades generals més recents són poc encoratjadores. Pel que fa al conei-
xement del valencià, són aquestes:

Taula 1. Coneixement del valencià entre els majors de 14 anys a la zona valencianopar-
lant. 2015

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Gens 3,6 % 16,7 % 16,2 % 36,2 %

Un poc 18,7 % 26,8 % 26,5 % 25,5 %

Bastant bé 28,3 % 19,0 % 25,8 % 15,5 %

Perfectament 49,3 % 37,4 % 31,4 % 22,8 %
Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 9)

2 Bàsicament, hem extret les dades del document, encara inèdit, Un nou model lingüístic educatiu 
per a l’educació plurilingüe i intercultural del sistema educatiu valencià, Unitat per a l’Educació Multilingüe 
(UA, UV i UJI).
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I quant a l’ús declarat:

Taula 2. Ús del valencià en diversos àmbits dels majors de 14 anys a la zona valenciano-
parlant. 2015

A casa Amb els amics A les botigues 
tradicionals

A les grans 
superfícies

En castellà 
(sempre o 
generalment)

53,3 % 51,8 % 57,0 % 65,3 %

Usos bilingües 14,1 % 21,3 % 18,6 % 18,7 %

En valencià 
(sempre o 
generalment)

29,0 % 24,9 % 23,4 % 15,0 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 32-37). Elaboració pròpia.

Com veiem, les xifres mostren que el valencià es troba en un procés de 
minorització greu, tenint en compte que declara saber parlar català només el 
60% de la població i que el seu ús majoritari és a casa, i no passa del 29%. 

Si ens fixem en la zona castellanoparlant i només amb dades del coneixe-
ment del valencià (taula 3), podem afirmar que «tot i que les xifres són baixes, 
especialment en les habilitats de producció oral i escrita, els resultats no són 
totalment negatius, i demostren un contacte amb la llengua gens menysprea-
ble» (UEM, 2016: 4).

Taula 3. Coneixement del català entre els majors de 14 anys a la zona castellanoparlant. 
2015

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Gens 23,3 % 54,8 % 45,9 % 67,8 %

Un poc 39,4 % 30,5 % 30,1 % 20,8 %

Bastant bé 28,3 % 10,7 % 19,1 % 8,1 %

Perfectament 9,0 % 4,0 % 4,9 % 3,3 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 9)

b) Els resultats més rellevants sobre la presència del català al sistema educatiu 
són també poc engrescadors. Les dades provenen de l’estudi elaborat pel 
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STEPV3 i realitzat amb les dades del MEC per al curs 2015/2016 (Sindicat 
de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, 2016):

 i) Els programes educatius en què el català és la llengua vehicular habitual 
són minoritaris en l’àmbit valencià, encara més a la zona castellanoparlant:

Taula 4. Percentatge d’alumnes d’ensenyament reglat no universitari del País Valencià 
segons el tipus de programa al qual assisteixen. 2015-2016

Valencià com a àrea  
(Zona L1cast)

PIP/PPEC
(programes amb el cast. 
com a llengua vehicular 
majoritària)

PEV/PIL/PPEV
(programes amb el cat. com 
a llengua vehicular 
majoritària)

12,4 % 57,3 % 30,3
Font: STEPV (2016: 5)

 ii) El nombre d’alumnes que pertany als programes en què el català és la 
llengua vehicular majoritària van descendint al llarg de les diferents 
etapes educatives:

Taula 5. Percentatge d’alumnes d’ensenyament reglat no universitari del País Valencià 
segons el tipus de programa al qual assisteixen i el nivell que cursen. 2015-2016

Educació infantil Educació primària ESO Batxillerat Cicles formatius

51,7 % 50,4 % 45,7 % 24 % 2,1 %
Font: STEPV (2016: 5)

 iii) Els programes educatius en què el català és la llengua vehicular majori-
tària se circumscriuen a l’escola pública:

Taula 6. Percentatge d’alumnes d’ensenyament reglat no universitari del País Valencià en 
programes amb el català com a llengua vehicular majoritària segons la titularitat del cen-
tre. 2015-2016

Escola pública (PEV/PIL/PPEV)
(programes amb el cast. com a llengua 
vehicular majoritària)

Escola privada (PEV/PIL/PPEV)
(programes amb el cat. com a llengua 
vehicular majoritària)

40,9 % 7 %
Font: STEPV (2016: 5)

3 Allioli. Quaderns de l’Ensenyament del País Valencià, núm. 263, juny de 2016.
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Pel que fa al sistema educatiu, és evident també que «l’ensenyament en va-
lencià queda circumscrit a l’escola pública i que a mesura que s’ascendeix en 
els nivells educatius la seua presència va sent menor» (UEM, 2016: 5): només 
un 30% pertany a programes en què català és llengua vehicular. «Les conclusions 
a aquestes xifres haurien de ser clares per a tothom: pel que fa al coneixement 
i l’ús, es fa palesa la situació dramàtica en què es troba la nostra llengua al si 
de la societat» (UEM, 2016: 5). 

c) Si tenim en compte algunes de les dades específiques dels nostres alumnes 
de 1r curs (2016-2017), extretes mitjançant l’enquesta sociolingüística ha-
bitual, observem, comparativament, que la situació social del català empit-
jora en el context geogràfic de la UA:

Taula 7. Coneixement del valencià i identificació lingüística amb aquesta llengua de 
l’alumnat dels graus de mestre en educació infantil i de mestre en educació primària que 
cursen assignatures del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant el 
curs 2016-2017

Zona L1cast  
(País Valencià)

Zona L1 val 
(País Valencià) 1r curs UA

Sé parlar valencià perfectament  
o bastant bé 14,7 % 56,4 % 41,4 %

Em considere L1cat – 15,8 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 32-37) i enquestes pròpies. Elaboració pròpia.

Taula 8. Ús del valencià de l’alumnat dels graus de mestre en educació infantil i de mes-
tre en educació primària que cursen assignatures del Departament de Filologia Catalana 
de la Universitat d’Alacant el curs 2016-2017 en relació amb les dades dels majors de 
14 anys de la zona valencianoparlant

A casa
Amb els amics A les botigues

En valencià (sempre o generalment)
Zona valencianoparlant 29 % 24,9 % 23,4 %

En valencià (sempre o generalment) 
Alumnat 1r curs UA 14,2 % 13,4 % 8,8 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 32-37) i enquestes pròpies. Elaboració pròpia.
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Taula 9. Contacte de l’alumnat dels graus de mestre en educació infantil i de mestre en 
educació primària que cursen assignatures del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant el curs 2016-2017 en relació amb les dades generals de tot el País 
Valencià

Gens de contacte 
escolar amb el 

valencià

Valencià  
com a àrea PIP/PPEC PEV/PIL/PPEV

En general tot el PV – 12,4 % 57,3 % 30,3%

Alumnat 1r curs UA 7,9% 45,8% 31,6% 14,7%

Font: STEPV (2016: 5) i enquestes pròpies. Elaboració pròpia.

A més a més, constatem que a les comarques d’Alacant el contingent dels 
catalanoparlants inicials, és a dir, de les persones que aprenen català a la llar, 
ha experimentat i continua experimentant una reducció sense gaire fre: les pare-
lles mixtes no pugen els seus fills en català; la revernacularització és testimo-
nial (Montoya et al. 2010); un nombre significatiu de parelles que fan servir el 
català com a llengua de parella deixen de parlar-lo en una part molt important 
de les localitats on el català té una certa vitalitat (Mutxamel, el Campello, Xi-
xona, Agost, Monòver, el Pinós, Ibi, Alcoi) (veg. Casesnoves 2002; Mas 2006; 
Montoya i Mas 2011). A tota la zona, l’abandonament del català entre els cata-
lanoparlants inicials, doncs, és relativament significatiu en llocs on no s’havia 
produït fins ara. En altres paraules, els catalanoparlants inicials continuen re-
duint l’ús de la seua llengua. Per altra banda, constatem la no adopció genera-
litzada del català entre els aprenents de l’idioma no nadius. Des de les primeres 
dades fins a l’actualitat ha crescut el nombre absolut de parlants no nadius 
que declara saber parlar la llengua, però el seu ús roman similar. En altres pa-
raules, els parlants no nadius s’incorporen molt poc a l’ús global del català 
(Xarxa CRUSCAT 2016).

Resulta evident que una part importantíssima dels nostres alumnes viuen 
al marge de la llengua catalana al sud del País Valencià i es relacionen sempre 
en castellà amb els catalanoparlants, que no visibilitzen la llengua fora del seu 
ambient domèstic. Les actituds lingüístiques han canviat poc malgrat la plani-
ficació lingüística (Casesnoves 2010). A més a més, parlar en valencià amb 
desconeguts a les grans ciutats del sud valencià es pot percebre com una espè-
cie d’agressió verbal. Les reaccions poden ser desagradables, fins i tot virulen-
tes, i només una ínfima minoria de la població (i dels nostres alumnes) està 
disposada o té estratègies psicològiques (Suay i Sanginés 2010) per a encarar 
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aquestes situacions que, si més no, generen estrés, cosa que és molt perniciosa 
per a l’ús del català.

Pel que fa als patrons de tria lingüística, finalment, es constata una predis-
posició majoritària dels catalanoparlants a adaptar-se a la tria de l’interlocutor 
quan aquest és castellanoparlant (Flors 2015: 15), «per educació», per a facili-
tar l’expressió al castellà, per a evitar incomoditats (del parlant o de l’interlo-
cutor), per si de cas no ho entén tot, per a facilitar una conversa monolingüe, 
ja que la bilingüe es concep com a «antinatural», etc. 

Podem aplicar quasi al peu de la lletra a les comarques del sud valencià 
allò que Sorolla (2014: 117) descriu per als hàbits lingüístics a la Franja d’Ara-
gó: «El gruix principal i central de la població [catalanoparlant] [...] manté 
comportaments diglòssics [...]; [són] catalanoparlants inicials que en l’ús infor-
mal més comunitari (família, amics, veïns...) utilitzen el català, però utilitzen 
el castellà en els usos escrits, en el consum mediàtic i en altres usos formals». 

Concreció del projecte. Tipus de tasques  
i alguns exemples

Ara explicaré els tipus d’activitat que duem a terme i en descriuré alguna per 
il·lustrar la concreció del nostre pla de promoció del català. 

En primer lloc, tenim plantejades dues grans, diguem-ne, plataformes d’ac-
tuació: el treball per tàndems i el treball en Facebook. La primera serveix de 
base per al treball oral de tota l’assignatura, amb tasques on predomina abso-
lutament la comunicació interpersonal i les reflexions que se’n deriven. En segon 
lloc, Facebook ens permet desplegar i difondre una part important del treball 
escrit de l’assignatura, bàsicament també amb una comunicació basada en les 
relacions interpersonals, ara menys immediates. En totes dues plataformes 
convergeixen, parcialment o totalment, gran part de les tasques vinculades a 
aquest projecte.

D’altra banda, hem cregut que cal establir dues línies de vertebració de la 
resta de tasques: a) una que té caràcter extern, això és, que promou l’ús del 
català fora de l’àmbit universitari; i b) una segona que té caràcter intern, és a 
dir, que promou l’ús del català en el si de la UA, dins de l’aula de català però, 
sobretot, fora de l’aula, en el context universitari. En totes dues dinàmiques 
s’imbriquen o s’intercalen tasques de reflexió lingüística i sociolingüística. Tot 
plegat, òbviament, està relacionat i combinat amb els objectius generals i espe-
cífics de cadascuna de les nostres assignatures.
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Treball per tàndems4

El treball per tàndems, l’activitat oral central de les dues assignatures de llen-
gua, està basat en el concepte de voluntariat lingüístic. Es tracta de formar 
grups de cooperació amb un mínim de dos alumnes i un màxim de quatre. La 
persona que domina més la llengua, que sol ser un L1cat, tot i que no necessà-
riament, fa de guia i la resta són els receptors. S’han de reunir setmanalment 
durant un mínim de temps per a xarrar sobre temes diversos. Els proporcionem 
materials perquè tinguen temàtiques a tractar. També donem pautes de treball 
al guia i els fem un seguiment. A més, han d’elaborar informes temporals de 
l’evolució tant dels receptors per part del guia, com del guia per part dels re-
ceptors. El grup es manté durant tot el curs també per a dur a terme diverses 
activitats grupals de l’assignatura, entre les quals hi ha la preparació per a la 
prova oral final, que és de caràcter conversacional a partir d’una lectura com-
partida. Aquesta plataforma acull nombroses subtasques i activitats menors de 
les assignatures en què es desplega.

Normalment es duen a terme dues activitats prèvies que ajuden a formar el 
grup. La primera té un fort caràcter emocional: fem experimentar l’angoixa de 
l’aprenent d’una llengua als que més la dominen (bàsicament els L1cat), men-
tre que, per altra banda, els que estan en ple procés d’aprenentatge d’una L2 
s’adonen del paper crucial que un interlocutor nadiu pot tenir en aquest pro-
cés. L’objectiu és trastocar els rols d’aprenent i expert i, al mateix temps, inci-
dir en el canvi d’actitud a l’hora d’aprendre-ensenyar una llengua.

La segona activitat prèvia s’orienta envers la recerca d’habilitats i trets per-
sonals en l’alumnat per a formar grups heterogenis, de manera que tots els mem-
bres puguen cobrir millor les necessitats que es presentaran en el si del tàndem 
i, alhora, que això permeta la cohesió de l’equip. Entre aquestes habilitats hi ha, 
òbviament, la de dominar la llengua catalana (el/la guia) però també d’altres com 
ara les habilitats tecnològiques, les habilitats socials o les habilitats reflexives. 

Com déiem, la tasca central —la de conversar de temes diversos en un con-
text distés— es basa en la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge 
com a actiu, per descoberta i centrat en l’estudiant, on el/la guia aprén a parlar 
en català amb interlocutors que volen comunicar coses però que, alhora, estan 
aprenent a parlar la llengua. Aprenen, doncs, a no desistir de parlar en català 
quan l’interlocutor està patint per expressar-se. Tot plegat crea una relació 

4 Veg. la descripció més exhaustiva del treball per tàndems en el si de les assignatures dels graus 
d’Educació que són responsabilitat del Departament de Filologia Catalana de la UA a Escandell i Mont-
serrat, 2009.
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afectiva entre els membres del tàndem que promou la cooperació i que garan-
teix, en general, uns bons resultats.

S’hi treballa profundament el model de llengua dels interlocutors: el L1cat 
ha d’usar un model més formal però sense deixar de ser ell/a mateix/a. L’apre-
nent s’adona que el valencià té un model formal i un model col·loquial perfec-
tament compatibles i que cal conéixer i valorar adequadament. Es dedueix la 
necessitat de comprendre què és i per a què serveix un estàndard, cosa que 
proporciona seguretat lingüística pel que fa a l’ús de les formes, tant al L1cat 
com al L1cast.

Com és natural, s’hi treballa insistentment el tipus de text conversacional. 
L’alumnat L1cast no té prou recursos per a mantenir una conversa, com ara 
expressions fàtiques, recursos expressius i emfàtics, domini de les segones per-
sones i dels imperatius, interjeccions i renecs, etc. L’activitat li proporciona 
molts recursos d’aquest tipus i, doncs, també molta seguretat en la seua pròpia 
habilitat, tot reforçant l’ús interpersonal. 

Treball amb Facebook5

Donem accés a l’alumnat de l’assignatura a un grup tancat de Facebook que és 
compartit amb tots els companys i companyes dels cursos passats. Aquesta pla-
taforma serveix per a vehicular qualsevol tipus d’informació o sol·licitud d’in-
formació relacionada, encara que siga remotament, amb l’assignatura, evident-
ment en català. Tot i que algunes de les intervencions, més sovint a l’inici del 
curs, són fomentades pel professor/a, la majoria, sobretot avançat el curs, són 
iniciativa de l’alumnat.

És una activitat que es presenta sempre com a significativa en el si de 
l’assignatura perquè serveix per a resoldre dubtes, demanar ajuda, compartir 
idees, difondre informació d’interés per part de l’alumne i per part del professor, 
iniciar debats i compartir apunts. És una manera de rutinitzar la utilització del 
català en xarxes socials. De fet, només el 13,6% dels nostres alumnes de primer 
curs utilitza el valencià alguna vegada o habitualment en les xarxes socials.

En aquesta plataforma fomentem l’ús escrit del català, bàsicament semifor-
mal, tot i que, segons el caràcter del missatge, també s’hi treballa el registre 
formal o l’informal. A més a més, ens permet desplegar metodologies per a 

5 Veg. la descripció més exhaustiva del treball amb Facebook en el si de les assignatures dels graus 
d’Educació que són responsabilitat del Departament de Filologia Catalana de la UA a Segura i Montser-
rat, 2014.



CarLEs sEgUra-LLoPEs70

l’aprenentatge de llengües que estan en fase experimental, com ara la fixació 
de construccions lingüístiques difícils a través de l’exposició augmentada a cons-
truccions en ús.6

Dinàmiques amb projecció externa

Les dinàmiques amb projecció externa són les que es preparen en el si de l’as-
signatura però que tenen receptors externs a la universitat en algun moment 
del seu desplegament. Intentem de lligar aquestes dinàmiques a metodologies 
o àmbits que creiem que poden millorar-ne l’eficàcia i fer-les més atractives. 
En concret a: a) l’aprenentatge servei; b) el treball per projectes; c) la visibilit-
zació de la vitalitat etnolingüística, i d) les noves tecnologies.

a) Aprenentatge servei: acompanyament lector. Hem cregut que seria molt 
interessant incloure alguna tasca relacionada amb l’aprenentatge servei. En 
aquesta metodologia s’hi combinen processos d’aprenentatge i de servei a 
la comunitat en un sol projecte. Així, els alumnes es formen tot treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn educatiu amb l’objectiu de millorar-lo. 
Òbviament, tota la tasca es vehicula en català. Això vol dir que un servei 
amb utilitat social que dona sentit a l’aprenentatge es du a terme en una 
llengua, la qual queda situada al marge de l’objectiu central de la tasca, 
com a purament instrumental. Al mateix temps, però, es genera una dinà-
mica social en català.

De moment, ens hem centrat en un servei de caràcter educatiu: prenent 
com a exemple el projecte Lecxit d’acompanyament lector,7 organitzem una 

6 El nostre grup d’investigació està treballant actualment en la Gramàtica de les Construccions Cog-
nitives, que, entre altres coses, proposa una conceptualització de la gramàtica justament basada en l’ús. 
Segons aquesta proposta, la consolidació (mental) de les construccions amb què ens expressem no es 
basa en regles de generació. Sobren, doncs, les explicacions teòriques purament gramaticals amb regles 
d’actuació, que substituïm per mecanismes de fixació com ara el priming, especialment en construccions 
que costen d’adquirir com ara, per exemple en el cas del català per a L1cast, aquelles en què participa 
el pronom feble en. El priming és un concepte psicològic que implica que si ens exposen a un estímul és 
probable que la resposta estiga condicionada per aquest estímul. Així, si un parlant expert conversa amb 
un aprenent de català que encara no usa mai el pronom feble, i en un moment determinat l’expert fa 
servir una construcció amb aquest pronom, acte seguit l’aprenent té tendència a fer-ne servir una amb 
aquest pronom de manera automàtica. És un fenomen molt important per a l’aprenentatge; el llenguatge 
dels infants, per exemple, està condicionat directament pel que diu l’adult justament abans de la seua 
intervenció. Facebook ens ho permet fer per escrit i els resultats són molt positius (veg. Segura, 2016).

7 Veg. el web http://www.lectura.cat/ si voleu més informació sobre aquest magnífic projecte 
educatiu.
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gran activitat que es pot dur a terme en una escola (però no necessària-
ment) per a acompanyar la lectura de xiquets amb dificultats o falta de mo-
tivació lectora.

b) Treball per projectes. La metodologia del treball de projectes és central en 
la majoria de les tasques que desenvolupem, però hem decidit que calia 
preparar-ne alguna amb l’envergadura i la durada suficients per a conside-
rar-la un projecte complet. Els dos projectes que tenim previst de posar en 
marxa són, d’una banda, la creació i difusió d’una cançó i, de l’altra, l’or-
ganització d’una jornada temàtica a la Facultat d’Educació, amb ponents 
convidats i finançada per diferents òrgans universitaris. El primer projecte 
implica conéixer i convidar grups musicals del migjorn valencià que canten 
en català, buscar (entre l’alumnat o fora) músics, lletristes i cantants i, en 
acabant, gestionar l’enregistrament de la cançó i la difusió posterior. El se-
gon projecte implicarà un gran nombre de gestions de preparació, difusió i 
organització que hauran de dur a terme els nostres estudiants.

Com veiem, aquests projectes:
• Comporten una responsabilitat col·lectiva amb projecció externa;
• Impliquen un ús significatiu del català en contextos diversos, reals i ex-

terns: convidar el grup de música a la UA, difondre la cançó pública-
ment, demanar suport extern (músics, cantants, etc.); sol·licitar ajudes 
econòmiques, fins i tot fora de la UA, per a organitzar la jornada, con-
vidar els participants, gestionar-ne la difusió, etc.; 

• Promouen el canvi d’hàbits lingüístics: parlar en català amb les institu-
cions a qui es demana ajut econòmic, parlar en català amb els funciona-
ris de la gestió d’espais o amb les consergeries, parlar en català per telè-
fon amb desconeguts per a sol·licitar o gestionar alguna necessitat, etc.

c) Tasques de visibilització de la vitalitat etnolingüística. Hi ha un seguit de 
tasques més breus (i no sempre desplegades cada curs) que també tenen 
projecció externa i, doncs, enriqueixen amb experiències reals i alienes 
(almenys parcialment) la dinàmica habitual d’una assignatura università-
ria. Alhora, tenen com a objectiu central visibilitzar la vitalitat etnolingüísti-
ca del català a les comarques meridionals del País Valencià. Així, per exem-
ple, informem l’alumnat de les activitats culturals en català que s’organitzen 
fora de la universitat, com ara conferències, teatre, cinema, excursions, 
etc., i els invitem a anar-hi en grups i, en acabant, a aportar l’experiència 
a l’aula amb alguna activitat, com un debat, una reflexió, una exposició a 
classe, l’enregistrament d’un vídeo compartit, una entrada en el blog de 
l’assignatura, etc. A banda d’aquesta, d’altres miren de mostrar la presència 
del català de manera un poc més tangencial; per exemple, financem el des-
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plaçament d’un grup d’infants de primària d’una escola pròxima a la UA 
per a organitzar una activitat conjunta amb els nostres alumnes en el con-
text de la Setmana de la Ciència. En concret, es prepara un experiment cien-
tífic amb els xiquets i xiquetes, entre els quals sempre cal que n’hi haja de 
catalanoparlants. Posteriorment, es du a cap una petita convivència entre 
els infants i els futurs mestres (juntament amb els mestres i pares i mares 
acompanyants), esmorzant i conversant sobre els interessos de tots plegats, 
o una altra tasca on mirem de fomentar que els/les guies dels tàndems 
conviden els receptors a fer una convivència a la seua localitat d’origen. 
Així, sovint organitzen una visita, que pot durar més d’un dia, en què fan 
d’amfitrions i que permet que els receptors coneguen la família, els amics 
i l’ambient del poble i se submergisquen en un context generalment cata-
lanoparlant, amb el benentés que el seu cercle social s’hi ha de dirigir en 
català.

d) Les noves tecnologies. Finalment, de manera especial els estudiants de ter-
cer curs, han de crear i mantenir obligatòriament un entorn personal d’apre-
nentatge (un EPA, o PLE en les sigles en anglès). Lògicament, hi han d’incor-
porar recursos en català; han de contactar amb xarxes o fòrums de docents 
en català on se’ls invita a participar, i han de crear o mantenir blogs o sites 
personals de caràcter professional, on el català ha de ser present (totalment 
o parcialment). Volem, a més a més, que tots plegats expliquen als com-
panys com és d’interessant el seu EPA, les raons que justifiquen per què hi 
han incorporat aquests recursos i com és d’important disposar de platafor-
mes que permeten difondre i compartir la faena i les reflexions que els 
ajudaran a millorar professionalment.

Dinàmiques de projecció interna

Les dinàmiques amb projecció interna són les que es preparen en el si de l’as-
signatura i van adreçades a receptors interns a la universitat, ja siguen els in-
tegrants mateixos del grup de l’assignatura o bé d’altres membres de la comu-
nitat universitària. Entre d’altres, elaborem un blog comú de recursos lingüístics, 
píndoles de normativa del català, reflexions diverses i apunts de classe que 
s’elaboren entre tots plegats; si és possible, fem que una part de l’alumnat es-
criga articles i els publique en diaris d’abast universitari, o bé organitzem reu-
nions per a ajudar-los a elaborar documents que arrepleguen necessitats o rei-
vindicacions dels estudiants, amb la qual cosa afavorim una participació activa 
en els òrgans de govern de la universitat.
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Tasques de reflexió lingüística i sociolingüística

Ja hem dit que els alumnes més conscienciats són els més insegurs des del punt 
de vista lingüístic. Per això, és molt rellevant reflexionar sobre les raons d’aques-
ta inseguretat, analitzar els comentaris en què es manifesta o els prejudicis que 
amaga. Es reflexiona sobre el concepte d’estàndard i les idees preconcebudes 
respecte de la normativa, la correcció, l’estàndard, la variació lingüística i, sobre-
tot, el concepte d’adequació. Aquesta reflexió es construeix sobre les experièn-
cies viscudes en el si de les tasques que es despleguen a l’assignatura (especial-
ment els tàndems) però també a través de tasques específiques que desperten 
la crítica i que, posteriorment, en permeten una aplicació pràctica i real.

Per acabar, desenvolupem activitats que inciten a la reflexió sociolingüísti-
ca. Així, per exemple, amb l’excusa de fer una fotografia sociolingüística del 
barri d’on són o on viuen, hauran d’elaborar un estudi de caràcter sociolingüístic 
que inclourà una entrevista quantitativa i una altra de qualitativa realitzada a 
alguns individus triats a l’atzar (centres, comerços, vianants). L’entrevista do-
narà dades relacionades amb les variables considerades (edat, relació amb les 
llengües, usos declarats, actitud, etc.), però també els farà experimentar les reac-
cions dels entrevistats davant un desconegut que s’hi adreça en català. 

Una altra eina que ens permet la reflexió són les biografies lingüístiques o 
relats de vida lingüística, als quals dediquem una seqüència didàctica comple-
ta. Com ens expliquen Palou i Fons (2010: 260): 

Els docents poden crear contextos en els quals es promogui la reflexió sobre el 
repertori lingüístic propi. Aquesta reflexió metalingüística i metacultural pot aju-
dar a prendre consciència del potencial que sempre comporta la diversitat lingüís-
tica. A més, situa els docents davant dos reptes especials. El primer és escoltar les 
veus dels alumnes. El segon apunta cap a la necessitat de crear nous contextos 
que facin possible l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana com un dels objectius 
bàsics de l’escola. La presa de consciència de les diferències culturals i lingüísti-
ques, i la capacitat de relacionar, comparar i contrastar adquireixen ara i aquí un 
alt valor formatiu. 

Una part dels relats i de les reflexions es fan públics a través del blog de 
l’assignatura, del grup de Facebook o bé fent servir diaris d’abast universitari.

Insistir exclusivament en els discursos acadèmics expositius i abstractes so-
bre aquests aspectes no és efectiu, perquè aquests discursos solen «tenir quilò-
metres d’extensió però mil·límetres de profunditat» (Vergara 2015): descriure els 
processos de minorització, caracteritzar-los i exposar les anàlisis que se n’han fet 
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modifiquen molt poc o gens l’actitud perquè no s’entenen, o bé es conceben com 
a aliens a la pròpia realitat. Per això, el procés de reflexió teòrica i abstracta és 
de caràcter inductiu i es processa a partir d’aquesta mena d’experiències.

Conclusió

Les nostres assignatures tenen, com a objectiu transversal, promoure l’ús del 
català, sobretot oral però també escrit. I volem que açò puga incidir en l’ús que 
en fan i en faran fora de l’àmbit acadèmic, sobretot encetant noves dinàmiques 
afavoridores i tallant o esmortint les que no ho són. 

Com hem vist, tot plegat requereix:

a) La consolidació de dinàmiques d’ús del català que permeten establir 
rutines socials vehiculades en aquesta llengua. Aquestes dinàmiques nai-
xen en el si de l’assignatura però cal que depassen aquest context i 
s’imbriquen en activitats socials tan diverses i útils com siga possible. 
Per aquesta raó, ens sembla crucial que les tasques tinguen una projec-
ció externa a l’àmbit universitari.

b) La capacitació lingüística i discursiva de l’alumnat. Sense el domini real, 
la llengua no es pot utilitzar, especialment en els contextos orals de 
caràcter interpersonal. L’alumnat prové d’un sistema educatiu en què 
l’oralitat no és una pràctica rellevant. Cal fer servir, doncs, metodolo-
gies basades en l’ús, sobretot oral, però també escrit, que permeten mi-
llorar el domini de la llengua. Resulta molt interessant que els estudiants 
que tenen el català com a L1 (una franca minoria) esdevinguen ele-
ments clau per a aconseguir aquest objectiu amb la resta de companys 
que tenen el castellà com a L1 i, de retruc, en la millora del discurs 
formal d’ells mateixos. 

c) Finalment, no es pot oblidar que la reflexió lingüística i sociolingüística 
és necessària per a revertir actituds: la conscienciació, la comprensió de 
la situació sociolingüística del país i les conseqüències lingüístiques 
que açò té, sobretot de la del sud, el desemmascarament de prejudicis 
lingüístics, etc. En aquest sentit, creiem que convé que es combine una 
dosi (no excessiva) d’informació objectiva i crítica amb la reflexió feta 
sobre experiències reals o induïdes.

Les institucions educatives, des d’infantil fins a la universitat, haurien d’in-
cidir sobre els usos interpersonals i potenciar la presència del català en l’àmbit 
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educatiu i també en la resta de la societat. Vila (2013) creu que «l’escola no 
decideix la llengua amb els iguals. [...] Ara bé, sí que podem dir, i això és molt 
important tenir-ho en compte, que l’escola fa de contrapès relatiu, és a dir, sí 
que té un paper, i fa de contrapès relatiu a la potència del castellà». Per això 
hem de ser conscients del propòsit de l’escola, que ha de participar activament, 
per molt utòpic que siga, a revertir la situació sociolingüística. I, doncs, els 
docents hi tenen un paper rellevant. Tot i això, no podem pretendre que tot el 
professorat hi estiga igualment implicat, sensibilitzat, habituat o decidit a can-
viar l’actitud, incorporar nous objectius a la seua faena i buscar estratègies 
per a assolir-los; però les dinàmiques descrites en aquest article apunten envers 
aquesta direcció: els hi intentem habituar perquè les accepten i les incorporen 
al seu repertori d’usos lingüístics. I no volem oblidar mai que «qui estima la 
llengua, la fa servir» (Gibert 2013) de manera que, transversalment, no renun-
ciem mai a donar raons per a estimar la llengua i el país.

No ens cansem de reiterar que els estudiants de Magisteri han d’acabar la 
seua formació comprenent que cal incentivar l’ús de la llengua i volent-ho fer. 
Però també calen eines que els permeten fer-ho quan siguen docents. Per això, 
creiem absolutament necessari que, al final del seu recorregut universitari, refle-
xionen sobre la metodologia que ells mateixos han experimentat amb el des-
plegament del nostre pla perquè no solament siguen agents d’un canvi de ten-
dència sinó que també la vulguen posar en pràctica i puguen exercir aquesta 
influència en els seus futurs alumnes.

Alacant, novembre del 2016
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