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Ensenyament  

1. Alguer, l’  

La presència de la llengua catalana a l’ensenyament ha estat sempre escassa a 

l’Alguer, malgrat la promoció i els esforços esmerçats en els anys darrers, 

especialment per part de la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit de l’ensenyament 

primari i secundari, fins al curs 2010-2011 encara hi trobem el Projecte Palomba de 

classes d’alguerès, que es va començar a desenvolupar el curs escolar 1998-1999, 

amb el suport del Municipi de l’Alguer, del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i de les associacions Òmnium Cultural de l’Alguer i Enllaç.  

Si durant el curs 2009-2010, segons fonts del Centre de Recursos Montessori de 

l’Alguer, en el marc del Projecte es van impartir 60 hores setmanals d’alguerès 

distribuïdes entre els diferents nivells educatius, en el curs 2010-2011 en van ser 

només 33 i, actualment, curs 2011-2012, aquestes classes s’han deixat d’impartir. En 

podem trobar la causa en la situació econòmica del Municipi de l’Alguer, la del propi 

govern de la Generalitat de Catalunya i la pèrdua de presència pública d’Òmnium 

Cultural de l’Alguer, sense oblidar també l’esgotament d’un model basat pràcticament 

en el voluntariat i la no assumpció de responsabilitats per part dels qui en tenen en 

temes d’educació, tant algueresos com sards i italians.  

De fet, a banda d’iniciatives puntuals d’algun professor, l’única presència en 

l’ensenyament reglat de la nostra llengua és a “La Costura”, una línia d’ensenyament 

plurilingüe –alguerès, italià i anglès–, oberta el curs 2004-2005 dins de l’escola privada 

d’educació infantil San Giovanni Bosco, com a secció experimental, gràcies a un acord 

entre la Generalitat de Catalunya, Òmnium Cultural de l’Alguer, el Municipi de l’Alguer i 

l’Escola. El curs 2010-2011 hi havia 17 alumnes a l’aula i, durant aquell mateix curs, es 

va signar un acord de col·laboració entre l’Escola i el, llavors, Departament de la 

Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de garantir la continuïtat 

de “La Costura”. El curs 2011-2012 hi ha 19 alumnes matriculats. 

En el camp de l’ensenyament no universitari cal destacar, però, dues notícies que 

podrien tenir, en el futur, unes conseqüències positives en l’ensenyament de i en la 

llengua catalana. La primera és la realització, el curs 2010-2011, del primer curs de 

capacitació del professorat en llengua catalana de l’Alguer, en el qual participaren una 

desena de professors, amb la intenció de formar-los per ensenyar matèries no 

lingüístiques en català. La segona és que la Direcció General de l’Oficina Escolàstica 

Regional del Ministeri italià de la Instrucció, la Universitat i la Recerca ha posat en 

funcionament el primer grup de treball per a la introducció del català de l’Alguer en el 

currículum escolar dels estudiants d’aquesta ciutat. En aquest grup de treball, hi 

trobem la Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Alguer, el 

Govern de la Regió Autònoma sarda i l’Ajuntament de l’Alguer. L’objectiu és poder 

introduir, de forma estable, l’estudi del català a l’escola de l’Alguer. De fet, el grup de 

treball se centrarà a definir, analitzar, programar i monitorar possibles iniciatives 

adreçades a consolidar un model d’ensenyament del català de l’Alguer, a fi d’assentar 

les bases per al seu reconeixement oficial per part de l’autoritat competent en la 

matèria. I, justament, es pren com a punt de partida experiències com les classes del 

Projecte Palomba, les Escoles d’Estiu de formació de professorat d’alguerès (que 
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s’han fet durant 15 anys i fins a l’any 2009), els materials didàctics publicats per 

ensenyar la llengua, el curs de capacitació de professorat... 

Pel que fa a l'ensenyament superior, el català (i la literatura catalana) és ensenyat a la 

Universitat de Sàsser (Università degli Studi di Sassari), com a assignatura optativa i 

també com a llengua estrangera per a estudiants Erasmus de la pròpia universitat.  

Quant a l’ensenyament de català per a adults, ofereixen cursos associacions diverses, 

encara que no totes de manera sistemàtica: l’Escola de alguerés Pasqual Scanu 

ofereix cursos de la variant algueresa del català per al públic en general; l'Ateneu 

Alguerès imparteix cursos de preparació per a la obtenció dels certificats de català de 

nivell bàsic i elemental (A1 i A2), i l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni 

Històric Cultural de l'Alguer organitza laboratoris de teatre i literatura en alguerès.  

Cal destacar que l’any 2011 han començat uns nous cursos de llengua i cultura 

catalanes organitzats pel Centre lingüístic de la Universitat de Sàsser, conjuntament 

amb la Representació de la Generalitat de Catalunya a l’Alguer. S’ofereixen tres nivells 

de llengua, que segueixen el Marc europeu comú de referència per a les llengües1. 

 

2. Andorra 

La situació a Andorra no ha variat respecte a l’any 2010. Continuen els tres sistemes 

educatius: l’andorrà2, que depèn totalment del Govern d’Andorra; l’espanyol3, amb 

escoles congregacionals, escoles públiques i laiques –que depenen directament del 

Ministeri d’Educació espanyol– i una escola privada no congregacional, i el francès4, 

que depèn directament de l’Estat francès i segueix els programes d’ensenyament que 

dicta el seu Ministeri d’Educació.  

En aquest sentit, no hi ha hagut variacions significatives pel que fa a la distribució de 

l’alumnat entre tots tres sistemes. Amb dades de setembre de 20115, el nombre 

d’alumnes inscrits en el curs 2011-2012 és de 10.810, cosa que representa un 

increment del 0,1% respecte als que van finalitzar el curs anterior (10.802). D’aquests, 

un 39,31% assisteix al sistema educatiu andorrà, un 31%, al sistema educatiu francès, 

i un 29,5%, al sistema educatiu espanyol.  

En els anys darrers anys hi ha hagut una tendència clara a l’augment d’alumnat al 

sistema educatiu andorrà, així com una lleu davallada en els altres dos, tal com es pot 

veure en aquest quadre: 

                                                           
1
 Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd05
1ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD> [Consulta: 20 març 2012] 

2
 Per a més informació: <http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=128> 

[Consulta: 20 març 2012] 

3
 Per a més informació: 

<http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=129> [Consulta: 20 març 2012] 

4
 Per a més informació: <http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=130>  

5
 Font: Ministeri de Finances i Funció Pública del Govern d’Andorra. Departament d’Estadística (2011). 

 <http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia965cat.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=128
http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=129
http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=130
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia965cat.pdf
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Escolars per sistema educatiu 

Sistema 
educatiu 

2009/2010 
(final de curs, dades 

definitives) 

2010/2011 
(final de curs, 

dades definitives) 

2011/2012 
(inici de curs, dades 

provisionals) 

Andorrà 4.122 4.157 4.250 

Espanyol 3.285 3.243 3.191 

Francès 3.430 3.402 3.369 

Total 10.837 10.802 10.810 

 

La distribució de l’alumnat per sistemes i etapes educatives es pot veure en el quadre 

següent: 

Curs 2011-2012 

Sistema 
educatiu 

Maternal 
Primera 

ensenyança 
Segona 

ensenyança 
Batxillerat 

Formació 
professional 

Total 

Andorrà 972 1.757 1.137 249 135 4.250 

Francès 843 1.087 932 306 201 3.369 

Espanyol 623 1.282 961 321 4 3.191 

Total 2.438 4.126 3.030 876 340 10.810 

 

Pel que fa a la formació d’adults, la situació no ha variat respecte a l’informe anterior. 

Cal destacar que una de les seves branques, la de classes de català i història6, és la 

que acapara, especialment la de llengua, la gran majoria d’alumnes, sobretot en el 

nivell més bàsic (l’anomenat A), al qual s’inscriuen els immigrants acabats d’arribar i 

que desconeixen l’idioma. També hi ha classes de conversa i de redacció de 

documents. A més, són diverses les empreses que recorren a la formació d’adults per 

facilitar l’aprenentatge del català als seus empleats i també l’Administració en facilita 

cursos als seus treballadors.  

L’oferta es completa amb els 5 centres d’autoaprenentatge de català (CAA), d’accés 

lliure i gratuït, que tenen ja sis anys de funcionament. El nombre d’usuaris ha anat 

augmentant progressivament i, al final del 2011, hi havia uns 500 inscrits, amb 1.787 

assistències durant el darrer quadrimestre. 

                                                                                                                                                                          
 
6
 Per a més informació: <http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Aformacio-

adults-catala-historia&catid=52&Itemid=81> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Aformacio-adults-catala-historia&catid=52&Itemid=81
http://www.educacio.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Aformacio-adults-catala-historia&catid=52&Itemid=81
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La Universitat d’Andorra ha augmentat el nombre d’alumnes respecte al curs anterior 

(125 alumnes nous, cosa que representa un increment del 52%) i en el 2011 s’hi han 

defensat els primers projectes de recerca des que existeix el programa de doctorat. 

Respecte a l’ús de la llengua oficial i de les altres llengües que poden utilitzar-s’hi com 

a instrument vehicular de l'ensenyament, continuem sense tenir dades estadístiques.  

Està en curs la creació de dues universitats privades, la Universitat Oberta La Salle i la 

Universitat de les Valls, que es preveu que comencin la seva activitat el proper curs 

2012-2013. Segons les lleis que n’autoritzen la creació7, ambdues es regeixen per la 

llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior8, l’article 12 de la 

qual estableix que “el català és la llengua pròpia de l’ensenyament superior públic 

d’Andorra”, tot i que “s’han d’establir programes de foment d’altres llengües, que poden 

tenir el caràcter de llengua vehicular en el desenvolupament de programes docents i 

de recerca”. Esperem veure com es plasma en la realitat aquesta disposició. 

 

3. Catalunya 

D’entrada, cal destacar que, com era d’esperar en el cas del Principat de Catalunya, el 

canvi polític que ha significat el triomf de CiU a les eleccions al Parlament català no ha 

tingut repercussions en la política lingüística que s’aplica en el sistema educatiu de 

Catalunya. Ara bé, sí que ha planat sobre la llengua la sentència del Tribunal 

Constitucional espanyol al recurs d’inconstitucionalitat interposat per noranta-nou 

diputats del Grup Parlamentari Popular contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 

2006, que ha posat en evidència el xoc entre dues maneres d’entendre el paper de les 

llengües oficials al nostre territori. Tot i que, com dèiem a l’informe del 2010, es tracta 

d’una sentència que fa referència a la situació legal de la llengua al Principat de 

Catalunya, és evident que pot crear un precedent per a les Illes Balears i per a la part 

del sistema educatiu del País Valencià que s’articula en la nostra llengua.  

És en aquesta línia que, el dia 28 de juliol de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya va presentar unes interlocutòries9 que acordaven establir un termini màxim 

de dos mesos per tal que la consellera d'Ensenyament adoptés les mesures 

necessàries per adaptar el sistema d’ensenyament a la nova situació creada per les 

tres sentències dictades pel Tribunal Suprem espanyol el desembre de 2010, en 

resposta a la demanda d’uns particulars que el castellà fos també la llengua vehicular 

de l’ensenyament, basades en la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional10, que 

                                                           
7
 Llei 86/2010, del 18 de novembre (BOPA Núm. 72, de 22.12.2010), i Llei 23/2008, del 30 d’octubre, respectivament. 

8
 Llei 12/2008 (BOPA Núm. 54, de 16.7.2008).  

<http://www.uda.ad/images/stories/documents/normativa/llei_d_ordenacio_de_l_ensenyament_superior/20080716%20
%5BLlei%2012-
2008%2C%20del%2012%20de%20juny%2C%20d%27ordenaci%C3%B3%20de%20l%27ensenyament%20superior%5
D.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

9
 Interlocutòria del TSJC sobre l'ensenyament en català: <http://es.scribd.com/doc/63885076/Interlocutoria-del-TSJC-

sobre-l-ensenyament-en-catala> [Consulta: 20 març 2012] 

10
 Sentencia 31/2010, de 28 de juny de 2010 (BOE núm. 172, de 16 juliol 2010). 

<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9873> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.uda.ad/images/stories/documents/normativa/llei_d_ordenacio_de_l_ensenyament_superior/20080716%20%5BLlei%2012-2008%2C%20del%2012%20de%20juny%2C%20d%27ordenaci%C3%B3%20de%20l%27ensenyament%20superior%5D.pdf
http://www.uda.ad/images/stories/documents/normativa/llei_d_ordenacio_de_l_ensenyament_superior/20080716%20%5BLlei%2012-2008%2C%20del%2012%20de%20juny%2C%20d%27ordenaci%C3%B3%20de%20l%27ensenyament%20superior%5D.pdf
http://www.uda.ad/images/stories/documents/normativa/llei_d_ordenacio_de_l_ensenyament_superior/20080716%20%5BLlei%2012-2008%2C%20del%2012%20de%20juny%2C%20d%27ordenaci%C3%B3%20de%20l%27ensenyament%20superior%5D.pdf
http://www.uda.ad/images/stories/documents/normativa/llei_d_ordenacio_de_l_ensenyament_superior/20080716%20%5BLlei%2012-2008%2C%20del%2012%20de%20juny%2C%20d%27ordenaci%C3%B3%20de%20l%27ensenyament%20superior%5D.pdf
http://es.scribd.com/doc/63885076/Interlocutoria-del-TSJC-sobre-l-ensenyament-en-catala
http://es.scribd.com/doc/63885076/Interlocutoria-del-TSJC-sobre-l-ensenyament-en-catala
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9873
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"considerà també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, 

juntament amb el català".  

La Generalitat va interposar un recurs de reposició contra aquestes interlocutòries i, el 

mes de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre d'ofici el 

termini de dos mesos donat a la Conselleria d'Ensenyament per complir la sentència 

del Tribunal Suprem que pretenia fer del castellà també llengua vehicular, fins a la 

resolució del recurs interposat per la Generalitat. Així, l'efectivitat de la interlocutòria 

del TSJC esmentada ha quedat sense efecte de moment (es preveu que aquesta 

resolució serà el març de 2012).  

Cal notar, però, que en aquest període unes 350 famílies (uns 800 alumnes) han 

presentat instàncies al Departament d’Ensenyament sol·licitant l’ensenyament bilingüe: 

“una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin 

desequilibrio entre ellas”. Aquestes sol·licituds de modificació del règim lingüístic del 

sistema educatiu a Catalunya han estat desestimades pel Departament 

d’Ensenyament. 

La situació de la llengua al sistema educatiu a Catalunya doncs, malgrat l’espasa de 

Dàmocles jurídica que acabem de veure, ha continuat sent com la dels anys anteriors. 

Tot i que, en teoria, el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, aprovat l’abril de 2004, 

ha deixat de ser el marc de referència de les actuacions en matèria lingüística del 

Departament d’Ensenyament, hi ha hagut una política de continuïtat: segueixen en 

funcionament les aules d’acollida (de les 1.013 aules d'acollida que hi havia el curs 

2010-2011 i, malgrat la davallada de l’arribada d’alumnat de nacionalitat estrangera 

d’incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya, el curs 2011-2012 encara n’hi 

havia 950); han continuat el mateixos plans educatius d’entorn11 (actualment n’hi ha 95 

en un total de 80 municipis), i s’ha continuat desenvolupant el Pla per a l’Actualització 

del Programa d’Immersió Lingüística12 (el curs 2010-2011 arribà, per primer cop, a 

centres de secundària, on s’han començat a treballar les estratègies pròpies d’un 

programa de tractament integrat de llengua i continguts). 

Com a dada complementària referent a l’ensenyament secundari, que ens indica quin 

és el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya en les proves d’accés a la 

Universitat, les notes mitjanes de Llengua catalana i literatura i de Llengua castellana i 

literatura han estat les següents en els dos cursos darrers: 

Proves d’accés a la Universitat. Nota mitjana 

Matèria Juny 2010 Juny 2011 Setembre 2010 Setembre 2011 

Llengua catalana 5,75 6,20 4,56 4,76 

Llengua castellana 6,62 6,34 5,45 5,01 

                                                           
11

Document marc dels Plans Educatius d’Entorn. (2011). 
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/Plans%20educatius%20entorn/do
cr_marc_pee_cat.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

12
 Més informació sobre el pla a: <http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91738e79-a419-45fd-b4eb-

358af62486f6/pil.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/Plans%20educatius%20entorn/docr_marc_pee_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/Plans%20educatius%20entorn/docr_marc_pee_cat.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91738e79-a419-45fd-b4eb-358af62486f6/pil.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91738e79-a419-45fd-b4eb-358af62486f6/pil.pdf
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Com es pot veure, la tendència és que els resultats de castellà són lleugerament 

superiors als de català (les dues proves són relativament semblants). 

Pel que fa a la formació d’adults, a més de les persones que assisteixen a la formació 

general de persones adultes del Departament d’Ensenyament, on el català és la 

llengua que cal utilitzar normalment com a vehicular dels ensenyaments i de 

l'aprenentatge13, cal destacar els cursos d’aprenentatge de la llengua organitzats pel 

Consorci per a la Normalització Lingüística. Encara no són públiques les dades finals 

del curs 2010-2011, però, com ja dèiem en l’informe anterior, durant el curs 2009-

201014 hi va haver un total de 127.807 inscripcions, 117.608 de les quals corresponien 

a cursos presencials i semipresencials als 4.806 cursos de català per a adults; 1.025, a 

consultes en un centre d’autoaprenentatge, i 9.174, a seguiment de cursos a distància.  

L’ús del català com a llengua de docència en les universitats públiques de Catalunya 

es pot situar entre en 60 i el 70% de les classes, encara que la proporció varia també 

en cada universitat en funció de les titulacions15. Aquestes són algunes de les dades 

de les quals es disposa: 

 A la Universitat de Barcelona, la darrera informació publicada pel que fa a l’ús del 

català correspon al curs 2008-2009. En termes generals, el català va ser la llengua 

utilitzada en el 64,32% de les classes de primer grau. La situació era més o menys 

la mateixa que en el 2004-2005 (66,4% de les classes).  

 La Universitat Autònoma de Barcelona mostra dades similars (una mitjana d'ús del 

català del 65,6% el 2008-2009). Una mica més altes són les dades de la 

Universitat de Lleida (67,3%) i la Universitat Rovira i Virgili (69,8%).  

 El curs 2009-2010, el 61,2% de l'ensenyament de la Universitat Politècnica de 

Catalunya era en català; un 22,4%, en castellà, i un 13,7%, en anglès. Un 2,6% va 

ser alhora en català i espanyol.  

Les dades del curs 2010-2011 de la mateixa universitat continuen mostrant que la 

llengua catalana és la més utilitzada a la docència. Segons les dades declarades 

pels centres, del total d'assignatures d'estudis de grau de la UPC, en el 60,2 % 

s'utilitza el català com a llengua oral d'impartició; en el 12,6 %, el castellà, i en el 

0,7 %, l'anglès. Pel que fa als estudis de màster, el 61,5 % de la docència 

s'imparteix en català; el 12,8 %, en anglès, i el 8,9 %, en castellà16.  

 Segons les dades lingüístiques de docència de la pròpia Universitat, l’ús del català 

a la Universitat Pompeu Fabra en el 2010-2011 ha disminuït lleugerament respecte 

                                                           
13

 Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les 
persones adultes. 

14
 Per a dades de cursos anteriors i per a quadres comparatius, podeu consultar Informe de política lingüística 2010 de 

la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (pàgines 259-265): 
<http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Informe%20de%20politica%20linguistica/Arxius/IPL2010.pdf> 
[Consulta: 20 març 2012] 

15
 Podeu consultar: <http://www.llengua.info/continguts.php?seccio=3.6> [Consulta: 20 març 2012] 

16
 Font: Serveis i recursos lingüístics de la UPC. Indicadors lingüístics. <http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-

upc/indicadors-linguistics/> [Consulta: 20 març 2012] 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Informe%20de%20politica%20linguistica/Arxius/IPL2010.pdf
http://www.llengua.info/continguts.php?seccio=3.6
http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc/indicadors-linguistics/
http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc/indicadors-linguistics/


Informe sobre la situació de la llengua catalana (2011) 

 

7 

 

al 2009-2010: 57,38% en català (61,60% el 2009-2010), 30,78% (31,70%) en 

castellà i 7,84% (6,70%) en anglès17.  

Tret d’alguns cas, com el que apuntàvem en el cas de la UPC, en general, l'ús del 

català disminueix gradualment en els cursos de postgrau i doctorat, i sobretot en les 

tesis doctorals i de recerca, on l’ús de l'anglès augmenta considerablement.  

Així, per exemple, a la Universitat de Barcelona, l'evolució entre 1989-1990 i 2007-

2008 mostra que el nombre de tesis presentades en català es manté entre 30% i 40%, 

mentre que el de les presentades en anglès va augmentar de 0 a més del 10%. Les 

xifres de 2009-2010 són encara més altes a favor de l’anglès: les tesis en català són el 

17,86%, en espanyol, el 36,89%, en anglès, el 22,14%, i en dos idiomes, el 21,94% (el 

49,56% de les quals en català i anglès).  

A la UPF, de les 274 tesis elaborades el 2010-2011, només 13 eren en català, mentre 

que 107 eren en castellà, 151 en anglès i 3 en altres llengües. La resta de les 

universitats mostren tendències similars. 

 

4.4. Catalunya del Nord 

La situació de la llengua catalana a la Catalunya del Nord és diferent segons les 

professions, el municipi o les edats. Pel que fa al seu ensenyament, hi ha diverses 

modalitats, tant en centres públics com privats. Així en l’ensenyament públic, que 

depèn de l’Acadèmia de Montpeller18, podem trobar les modalitats: iniciació, llengua 

viva i línies bilingües (on, a més de l’ensenyament de la llengua es fan algunes 

assignatures en català). Cal dir, però, que tant les línies bilingües de les escoles 

públiques com les escoles que apliquen programes d’immersió lingüística (La 

Bressola19, Comte Guifré –actualment en una situació econòmica molt delicada– i 

Arrels –l’única escola pública de l’Estat francès que segueix un programa d’immersió 

lingüística en una llengua dita regional) són un veritable motor per a l’extensió de l’ús 

entre la població més jove. 

En total, en els centres públics del Departament dels Pirineus Orientals, inclosa la 

comarca occitana de la Fenolleda, un 18,27% dels alumnes (12.393 sobre un total de 

67.816) reben algun tipus d’ensenyament de català. Tanmateix, aquest percentatge 

s’eleva al 25,77% en els centres de primer grau (9.792 alumnes sobre 37.994) i 

disminueix notablement en els de segon: el 8,72% (2.601 alumnes sobre 29.822). 

En el cas concret del segon grau, 20 col·legis i 8 liceus ensenyen català (com a 

llengua i cultura regionals –LCR–-, com a opció facultativa o com a llengua viva –LV2 o 

LV3–) i 3 seccions professionals l’ensenyen com a opció facultativa (31 centres en 

total). L’ensenyament bilingüe d’immersió al català el duen a terme 13 centres (10 

                                                           
17

 Font: Les llengües a la UPF. Dades lingüístiques de docència: <http://www.upf.edu/llengues/infosocio/dades/> 
[Consulta: 20 març 2012] 

18
 Per a més informació podeu consultar: <http://www.crdp-montpellier.fr/languesregionales/catalan/accueil.html> 

[Consulta: 20 març 2012] 

19
 Trobareu més informació a: <http://www.bressola.cat/> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.upf.edu/llengues/infosocio/dades/
http://www.crdp-montpellier.fr/languesregionales/catalan/accueil.html
http://www.bressola.cat/
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col·legis i 3 liceus). Podem veure el nombre d’alumnes que segueix cada opció en els 

quadres següents: 

Curs 2011 / 2012  
Centres públics. Primer grau 

 LCR / LV2-LV3 / 
opció 

Ensenyament 
bilingüe 

Total alumnes 

Maternal 3.186 748 3.934 

Elemental 4.462 1.396 5.858 

Total alumnes 7.648 2.144 9.792 

Centres públics. Segon grau 

 
Col·legis Liceus 

Secció 
professional 

Total 
alumnes 

LCR 1.182   1.182 

Opció 167 135 191 493 

LV2-LV3 7 169  176 

Ensenyament bilingüe 656 94  750 

Total alumnes 2.012 398 191 2.601 

Pel que fa a l’ensenyament privat, globalment les xifres absolutes són més modestes 

(pel baix pes que té aquest ensenyament a la Catalunya del Nord i al conjunt de l’Estat 

francès): 1.170 alumnes sobre un total de 9.943 (l’11,76%), 800 dels quals són de 

primer grau i 370 de segon. Com en el cas de l’ensenyament públic, el percentatge 

sobre el total també és molt desigual: el 21,21% correspon a primer grau (sobre un 

total de 3.711 alumnes al Departament) i el 5,99% a segon (sobre un total de 6.172 

alumnes). En podem veure la distribució en els quadres següents: 

Curs 2011 / 2012  
Centres privats. Primer grau 

 Confessionals Associatius (escoles catalanes) 

 Facultatiu i LV Immersió lingüística en català 

 Sant Josep Bressola 

Contracte20 Fora contracte 

Maternal Iniciació  

47 
292 39 

Elemental LCR  

115 
272 35 

Total parcial 162 564 74 

Total alumnes 800 

                                                           
20

 Places de professor pagades per l’Estat. 
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Centres privats. Segon grau 

 Col·legi  

(Sant Josep) 

Liceus  

(Bon Secours, St. 
Louis) 

Col·legis catalans  

(Bressola, Comte 
Guifré) 

LCR 
LV2 

reforçada 
Opció LV2-LV3 

Ensenyament 
bilingüe d’immersió 

en català 

155 25 42 19 129 

Total per centres  180 61 129 

Total alumnes 370 

 

Si comparem aquestes dades amb les que hi ha a l’informe del 2010, veiem que 

l’ensenyament del català en els centres de primer grau, tant públics com privats, ha 

crescut respecte el curs anterior en totes les modalitats. 

En canvi, en els centres de segon grau, el nombre d’alumnes ha disminuït respecte el 

curs anterior també tant en els centres públics com en els privats pel que fa a les 

modalitats LCR, opció i LV2-LV3, però ha augmentat en canvi en l’ensenyament 

bilingüe (45 alumnes en els centres públics i 18 en els privats). 

QUADRE RESUM ENSENYAMENT DEL CATALÀ A LA CATALUNYA DEL NORD 

(2011-2012) 

Ensenyament públic Ensenyament privat 

 CATALÀ Confessional Associatiu 

LCR 
LV2/LV3 

opció 

Bilingües Català 
reforçat 

Facult. i LV  
S. Josep 

Immersió 
Bressola 

 

Maternal 
3.186 748 

 Iniciació  

47 

Contracte 

292 

Fora 
contracte 

39  

Elemental 
4.462 1.396  

LCR 
115 272 35 

TOTAL  
1r GRAU 

7.648 2.144  162 564 74 

Col·legis 

1.356 656 

S. Josep 

25 

S. Josep  

155 

P. Fabra 
(Bressola) 

102 

Guifré 

27 

Liceus 
304 94 

 Bon Secours  

61 

  

Liceus prof.  191      

TOTAL 
2n GRAU 1.851 750 25 216 102 27 

 

TOTAL 
1r-2n grau 

9.499 2.894 25 378 666 101 

TOTAL 
GLOBAL 12.393 1.170 

Font: Inspecció Acadèmica dels Pirineus Orientals. 
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També continua el Projecte Alberes esmentat en l’informe anterior (intervinents de 

català en els centres públics de primària de la Catalunya del Nord), que afavoreix 

l’increment de l’ensenyament-aprenentatge del català. Compta amb el suport dels 

ajuntaments, la Generalitat de Catalunya, el Consell General dels Pirineus Orientals i 

la Inspecció Acadèmica dels Pirineus Orientals, que és qui té la competència en l’àmbit 

educatiu al Departament. El projecte, gestionat per l’Associació per a l’Ensenyament 

del Català (APLEC)21, arriba a més de quaranta municipis i a més de 4.000 alumnes. 

També gestionat per l’APLEC, 14 escoles de maternal, 9 escoles d’elemental i 2 

col·legis de secundària de la ciutat de Perpinyà (Projecte 2.000 hores) reben suport de 

llengua catalana per part d’intervinents (amb una mitjana de quatre hores de suport 

setmanal). Aquest suport arriba a més de 2.000 alumnes. 

A més, el curs 2010-2011 s’inicià el projecte “Albera sense frontera”, que inclou 

centres tant de la Catalunya del Nord com de la Catalunya del Sud, en el qual es 

potencien intercanvis de professors, d’alumnes, d’experiències i de materials didàctics. 

El projecte ha estat promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i per la Inspecció educativa del Departament dels Pirineus Orientals.  

Pel que fa a l’ensenyament de català per a adults, com dèiem en l’informe de l’any 

2010, aquest compta amb una llarga tradició a la Catalunya del Nord i són diverses les 

entitats dels món associatiu que en fan (amb diferència, però, l’entitat que més 

n’ofereix és Òmnium Cultural: arriba a quasi un miler de persones). 

 

4.5. Franja 

El segon any d’aplicació de la Llei de Llengües de l’Aragó22 no ha comportat, si més no 

fins al final del curs 2010-2011, cap canvi substancial en la situació de la llengua 

catalana als centres educatius de la Franja. Ara bé, després de les eleccions al 

Parlament aragonès de maig de 2011, amb la victòria del Partit Popular, que ha 

anunciat canvis substancials en aquesta llei de mínims, s’han començat a fer passes 

enrere. 

Per exemple, ha deixat de funcionar el Projecte Moncada, iniciat el curs 2000-2001 

amb l’objectiu de reforçar i revalorar les classes de català a les escoles de la Franja, 

portant a les aules escriptors, cantautors, grups musicals, exposicions, tallers, etc., 

sempre en català. També gràcies a aquest programa i al conveni de col·laboració 

entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Conselleria 

d’Educació del Govern d’Aragó, l’alumnat de les comarques del Principat frontereres 

amb la Franja ha pogut conèixer els escriptors i músics populars franjolins –Anton 

Abad, La Chaminera, Duo Recapte, Susanna Antolí, Hèctor Moret, etc.–; mentre que, 

paral·lelament, han pogut anar a les escoles de la Franja escriptors de la resta de la 

                                                           
21

 Més informació sobre APLEC a: <http://www.aplec.cat/> [Consulta: 20 març 2012] 

22 
Podeu consultar-ne el text íntegre a:  

<http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR
=&&PUBL=20091230> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.aplec.cat/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20091230
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20091230
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20091230
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comunitat lingüística (gràcies a l’acord que el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat té amb la Institució de les Lletres Catalanes).  

Cal dir que, durant el curs 2011-2012, malgrat que els autors de la Franja ja no poden 

anar als centres educatius del Principat de Catalunya, els autors de la resta del domini 

lingüístic sí que van als centres educatius de la Franja, per petició expressa del 

professorat de català, però sense cap suport institucional del Govern aragonès. 

El començament del nou curs, 2011-2012, també ha comportat la desaparició de la 

coordinació de l’ensenyament de la llengua catalana i en llengua catalana que es feia 

des de la Conselleria d’Educació d’Aragó.  

Malgrat la situació política, però, el nombre de classes de català i en català no ha 

baixat respecte al que ja es va facilitar en l’informe 2010. És més, aquest curs 2011-

2012 s’han començat a fer quatre hores de llengua catalana a P3 a l’escola de Saidí. 

De fet, cal recordar que aquestes classes es fan des del curs 1984-1985 (per tant, en 

períodes en què ha governat el PP a l’Aragó aquestes classes s’han continuat fent 

amb normalitat).  

Tampoc no ha existit mai a la Franja un equip específic per a l’assessorament al 

professorat pel que fa a l’ensenyament del català i en català. Tanmateix, els professors 

de català s’organitzen mitjançant un seminari permanent, coordinat pel Centre de 

Professors de Fraga i, quan ha existit, per la unitat de la Conselleria d’Educació del 

Govern d’Aragó encarregada de l’ensenyament del català i l’aragonès. El Centre de 

Professors de Fraga organitza també les Escoles d’Estiu de Formació del Professorat 

de català, la 15a edició de les quals ha tingut lloc el 2011.  

Pel que fa a la formació d’adults, els cursos per a l’aprenentatge de la llengua catalana 

han estat organitzats tradicionalment per les institucions culturals de la Franja (Institut 

d'Estudis del Baix Cinca - IEBC, Associació Cultural del Matarranya - ASCUMA i Casal 

Jaume I de Fraga). Des del curs 2005-2006, a més, els assistents poden obtenir el 

certificat corresponent de coneixements de la llengua en els exàmens organitzats a 

Fraga per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

En anys anteriors, aquests cursos havien tingut, en molts casos, subvencions de la 

Conselleria d’Educació i Cultura del Govern d’Aragó. 

Tanmateix, en el curs actual, 2011-2012, aquestes associacions no han organitzat cap 

curs perquè no tenen ajuda econòmica del govern d’Aragó, malgrat que la Llei de 

llengües esmentada estableix a l’article 25 (Educación permanente) que “El Gobierno 

de Aragón fomentará cursos de enseñanza para adultos o de educación permanente 

sobre las lenguas propias de Aragón, principalmente en las zonas de utilización 

histórica predominante”. I que, al capítol VI, en concret a l’article 22 (De la enseñanza 

de las lenguas propias), es garanteix el dret a l’ensenyament i a l’aprenentatge de les 

llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó en les zones d’ús històric 

predominant23.  

 

                                                           
23

 Vegeu l’Informe sobre la situació de la llengua catalana (2010): 
<http://www.demolinguistica.cat/arxiu/web/informe/informe2010.pdf > [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.demolinguistica.cat/arxiu/web/informe/informe2010.pdf
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4.6. Illes Balears  

Malgrat que la situació de la llengua catalana al sistema educatiu a les Illes Balears i 

Pitiüses sigui molt similar –per no dir idèntica– a l’explicada en l’informe del 2010, el 

triomf del PP en les darreres eleccions autonòmiques sí que ha servit per anunciar 

canvis molt significatius en el paper de la llengua a l’ensenyament no universitari, 

especialment pel que fa a una major presència del castellà en el sistema educatiu. I 

això malgrat que el Consell Escolar de les Illes, en el seu tercer Informe del sistema 

educatiu de les Illes Balears 2008-200924, remarca la tendència descendent en 

l’ensenyament en català en els centres de primària i considera que "amb la normativa 

actual no es pot garantir que els estudiants escolaritzats als centres de les Illes acabin 

l'educació obligatòria amb un coneixement suficient de la llengua catalana" i que cal 

"superar el decret de mínims amb una nova legislació" que augmenti la presència i 

l'ús del català als centres educatius. 

D’entrada cal dir que, entre les mesures ja adoptades, hi ha hagut una reducció a 

mínims històrics del nombre d’assessors dependents del Servei d’Ensenyament del 

Català, cosa que ha fet pràcticament desaparèixer l’assessorament en l’aplicació dels 

programes d’immersió lingüística en els centres de les Balears i Pitiüses.  

En una línia de poca transparència per part de les autoritats educatives, no podem 

actualitzar les dades respecte a la distribució dels alumnes segons el model lingüístic 

en què cursa l’ensenyament, perquè no hi ha cap dada posterior al curs 2008-2009 

(facilitades en l’informe del 2010). Fins i tot en el darrer informe publicat pel Ministeri 

d’Educació, que correspon al curs 2009-201025, es fa constar que no es disposa de la 

informació corresponent a aquest curs.  

Reproduïm les dades del curs 2008-2009 a continuació, com a complement de les ja 

publicades en l’informe de l’any passat. 

Curs 2008-2009. Distribució percentual de l’alumnat 

Centres públics 

 
Ensenyament 

bilingüe 
Català llengua ensenyament i castellà 

com a matèria 

E. infantil 22,0 78,0 

E. primària 37,2 62,8 

ESO 48,8 51,2 

Batxillerat 46,6 53,4 

TOTAL 37,3 62,7 

 

                                                           
24

 Síntesi de l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears 2008/09. 
<http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/14_paginas_opinion/ca_10000439.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

25
 Las cifras de la educación en España. Curso 2009-2010. (Edición 2012) Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Subdirecció General d’Estadística i Estudis.<http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-
publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html> [Consulta: 20 març 2012]  

 

http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/14_paginas_opinion/ca_10000439.pdf
http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html
http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html
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Centres privats 

 
Ensenyament 

bilingüe 
Català llengua ensenyament i castellà 

com a matèria 

E. infantil 56,9 43,1 

E. primària 72,8 27,2 

ESO 80,3 19,7 

Batxillerat 95,1 4,9 

TOTAL 72,2 27,8 

Tots els centres 

 
Ensenyament 

bilingüe 
Català llengua ensenyament i castellà 

com a matèria 

E. infantil 35,2 64,8 

E. primària 50,2 49,8 

ESO 61,1 38,9 

Batxillerat 60,7 39,3 

TOTAL 50,2 49,8 

Pel que fa a l’ensenyament universitari, les dades del curs 2009-201026 ens mostren 

que, majoritàriament, el 45,90% del professorat fa les classes en llengua catalana, el 

48,41% les fa en llengua castellana i el 4,90%, en altres llengües. 

De tota manera, aquestes dades varien significativament si les desglossem per les 

diferents seus de la Universitat. Així, mentre a Palma fa les classes en català el 

47,64% del professorat i a Menorca el 40,29%, la situació és realment preocupant a 

Eivissa, on només les hi fa el 26,35% del professorat. 

Per departaments, si excloem els de Filologia, el percentatge més alt correspon al de 

Ciències de la Terra (87,50%) i el menor, al de Dret privat (19,10%), seguit de prop 

pels d’Infermeria i Fisioteràpia (21,43%) i Economia Aplicada (23,12%) . 

Pel que fa als cursos per a l’aprenentatge del català per part de les persones adultes, 

el curs 2009-2010 s’hi van matricular 3.700 alumnes (Font: Oficina de Estadística del 

Ministeri d’Educació d’Espanya) 

 

4.7. País Valencià 

A diferència de les dues altres grans regions de parla catalana, el País Valencià és 

l’única comunitat autònoma que manté línies educatives diferents segons la llengua 

                                                           
26

 UIB: El català a la docència. <http://slg.uib.cat/pl/dinamitzacio/catuib/catdocuib/?contentId=201642> [Consulta: 20 
març 2012] 

http://slg.uib.cat/pl/dinamitzacio/catuib/catdocuib/?contentId=201642
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que s’usa majoritàriament com a vehicular. Les darreres dades oficials27 publicades 

sobre la distribució percentual de l’alumnat del País Valencià d’acord amb el model 

lingüístic en què cursa l’ensenyament, corresponen al curs 2009-2010 i són les 

següents:  

Curs 2009-2010. Distribució percentual de l’alumnat 

Tots els centres 

 Castellà llengua 
ensenyament i 

valencià matèria 

Ensenyament 
bilingüe (PIP) 

Valencià llengua 
ensenyament i castellà 

matèria (PEV/PIL) 

E. infantil 14,8 49,1 36,1 

E. primària 12,8 53,5 33,7 

Educació Especial 87,8 10,6 1,6 

ESO 14,4 57,1 28,6 

Batxillerat 21,4 61,2 17,4 

Cicles formatius FP 34,6 60,3 5,1 

Progr. qualificació 
professional inicial 

30,2 53.1 16,7 

TOTAL 16,5 54,3 29,2 

 

Podem veure’n la distribució en centres públics i privats (concertats o no) en les taules 

següents: 

Centres públics 

 Castellà llengua 
ensenyament i 

valencià matèria 

Ensenyament 
bilingüe (PIP) 

Valencià llengua 
ensenyament i castellà 

matèria (PEV/PIL) 

E. infantil 14,0 34,9 51,1 

E. primària 14,3 39,8 45,9 

Educació Especial 88,1  9,8  2,0 

ESO 14,6 45,7 39,8 

Batxillerat 18,4 59,1 22,5 

Cicles formatius FP 27,1 66,4   6,5 

Progr. qualificació 
professional inicial 

28,3 53,4 18,3 

TOTAL 16,3 44,2 39,5 

 

 

 

                                                           
27

 Las cifras de la educación en España. Curso 2009-2010 (Edición 2012). Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
Subdirecció General d’Estadística i Estudis. <http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-
publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html
http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html
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Centres privats 

 Castellà llengua 
ensenyament i 

valencià matèria 

Ensenyament 
bilingüe (PIP) 

Valencià llengua 
ensenyament i castellà 

matèria (PEV/PIL) 

E. infantil 16,1 74,9 9 

E. primària 9,5 83,4 7,1 

Educació Especial 86,9 13,1 0 

ESO 13,9 80,7 5,4 

Batxillerat 31,2 68,3 0,5 

Cicles formatius FP 62,1 37,9 0 

Progr. qualificació 
professional inicial 

49,8 50,2 0 

TOTAL 16,8 76,8 6,4 

 

La situació no ha variat gaire respecte a les dades del curs anterior (2008-2009), 

perquè l’alumnat que rep l’ensenyament en valencià (sigui en un programa 

d’ensenyament en valencià –PEV– sigui en un programa d’immersió lingüística en 

valencià –PIL–) es va incrementar només en un 0,2% (29,2% respecte al 29% 

anterior). La resta de l’alumnat bé fa únicament l’assignatura de valencià (que no és 

obligatòria en els territoris històricament no-catalanoparlants del País Valencià), bé fa 

programes d’incorporació progressiva (PIP), on, a part de l’assignatura de valencià, a 

partir de 3r de primària es cursa, com a mínim, una assignatura en la nostra llengua28. 

El creixement ha estat en l’educació infantil, en l’educació primària, en la secundària i 

als cicles formatius. Al batxillerat, però, hi ha hagut un lleuger decreixement. En els 

programes de qualificació professional inicial, en canvi, els alumnes que reben 

l’ensenyament en valencià representen el 16,7%. Aquesta escletxa també es pot 

observar entre la xarxa pública i la xarxa privada (concertada o no): un 86% de 

l’alumnat que fa l’ensenyament en valencià ho fa en centres públics. 

En el curs 2011-2012, les dades facilitades per l’STEPV (Sindicat de Treballadores i de 

Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià)29 indiquen que hi ha 776 centres de 

primària i 305 de secundària que fan ensenyament en valencià. Si ens fixem en 

l’alumnat, amb dades provisionals, 159.432 alumnes d’educació infantil i primària fan 

ensenyament en valencià sobre un total de 456.206, cosa que representa un 34,94% 

del total. Pel que fa a secundària, rep ensenyament en valencià el 20,55% de l’alumnat 

(63.475 alumnes sobre un total de 308.766).  

                                                           
28

 Per a més informació sobre les programes d’educació bilingüe que s’imparteixen al País Valencià consulteu: 
<http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/pro_edu_bil.htm> [Consulta: 20 març 2012] 

29
 Més informació sobre l’STEPV a: <http://www.intersindical.org/llengua> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/pro_edu_bil.htm
http://www.intersindical.org/llengua
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A més, cal recordar que, segons la Federació Escola Valenciana30, el blocatge de la 

conselleria d'Educació ha fet que el curs 2011-2012, per primera vegada en la història, 

disminueixi el nombre d'estudiants en valencià. També segons l'entitat, el nombre 

d'alumnes matriculats en valencià (el 28,42% del total entre educació infantil, primària i 

secundària) contrasta amb el manteniment de la demanda i respon a “una estratègia 

impulsada els últims anys basada en l'eliminació i denegació d'obertura de noves 

línies, la supressió de la figura d'assessor de valencià, l'eliminació de les reunions 

informatives als pares i mares i la suspensió de la campanya de difusió”. Escola 

Valenciana denuncia que només un 41% dels centres ofereixen la possibilitat 

d'estudiar en valencià31. Per tant, són milers les famílies valencianes que no poder 

exercir el seu dret a l’ensenyament en la seva llengua. 

Actualment, la situació de l’ensenyament al País Valencià no convida a l’optimisme. 

Tot i que el govern actual no ha dut endavant el decret d’implantació d’un model 

d’ensenyament trilingüe, que preveia unificar totes les modalitats en una de sola, amb 

un terç d'hores lectives en castellà, un altre terç en català i un altre en anglès, projectat 

per l'anterior conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, poc temps abans de deixar 

el càrrec, falta veure com es concretarà la seva actuació d’ara endavant i com serà el 

futur programa plurilingüe anunciat.  

L’anunci del decret va provocar un rebuig total de la comunitat educativa valenciana, 

que es va manifestar massivament el 9 de juny, a València i a altres llocs dels Països 

Catalans, sota el lema “Sí al valencià”, alhora que signava el “Manifest pel consens en 

l'ensenyament plurilingüe de qualitat: SÍ AL VALENCIÀ“, impulsat per Escola 

Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua32.  

A més, en acabar el curs 2010-2011, la Conselleria d’Educació va anunciar la 

desaparició del Servei d’Ensenyament en Valencià per un Servici d’Ensenyament en 

Llengües, la primera funció del qual és “promocionar el plurilingüisme en l’àmbit de 

l’educació no universitària”33.  

Pel que fa a l’àmbit universitari, la demanda de docència en valencià a les universitats 

valencianes ha anat disminuint en els darrers anys. Si en el curs 2008-2009 era d’un 

18,12% de mitjana, el 2009-2010 era d’un 18,09% i el curs passat, 2010-2011, era 

d’un 17,16%. 

El mateix passa amb la llengua d’impartició de docència en valencià: un 11,10% el 

curs 2010-2011, enfront a un 11,62% el 2008-2009 (11,66% el 2009-2010) 34. 

Ho podem veure en detall en el quadre següent: 

                                                           
30

 Per conèixer les activitats de la Federació Escola Valenciana, l’entitat capdavantera en defensa del valencià a 
l’ensenyament: <http://www.trobadesalcoiacomtat.cat/wp-content/uploads/DOSSIER_PROJECTES_2011-
comprimit.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

31
 <http://www.vilaweb.cat/noticia/3931489/20110923/escola-valenciana-denuncia-blocatge-conselleria-lensenyament-

valencia.html> [Consulta: 20 març 2012] 

32
 Podeu llegir el manifest a: <http://escolavalenciana.com/categorias/index/429> [Consulta: 20 març 2012] 

33
 <http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/quienes.htm> [Consulta: 20 març 2012] 

34
 Font: Universitats valencianes: aptituds, demanda i oferta de classes en valencià i en altres llengües. Curs 

2010/2011. <http://www.uji.es/bin/serveis/slt/triam/triam11/adoval.pdf> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www.trobadesalcoiacomtat.cat/wp-content/uploads/DOSSIER_PROJECTES_2011-comprimit.pdf
http://www.trobadesalcoiacomtat.cat/wp-content/uploads/DOSSIER_PROJECTES_2011-comprimit.pdf
http://www.vilaweb.cat/noticia/3931489/20110923/escola-valenciana-denuncia-blocatge-conselleria-lensenyament-valencia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3931489/20110923/escola-valenciana-denuncia-blocatge-conselleria-lensenyament-valencia.html
http://escolavalenciana.com/categorias/index/429
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/quienes.htm
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/triam/triam11/adoval.pdf
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Demanda de català i crèdits impartits en català. Percentatges. Curs 2010/2011 

 Demanda de català Crèdits impartits en català 

U. Jaume I 33,15 20,77 

U. València-Estudi General 22,3 21,88 

U. politècnica València 17,96 6,18 

U. Miguel Hernández 4,43 0 

U. d’Alacant 8,00 6,68 

Mitjana 17,16 11,10 

 

El castellà és la llengua de docència en el 84,36% de les matèries i l’anglès, en un 

3,15 %.  

L’única universitat on ha crescut mínimament el nombre de crèdits impartits en català 

respecte a les dades incloses en l’informe anterior és a la d’Alacant (del 5,1% al 

6,68%). En la resta hi ha una lleugera disminució. 

Quant als cursos d’aprenentatge de català per a persones adultes, els curs 2009-2010, 

510 estudiants es van apuntar als cursos de valencià per a immigrants. (Font: Oficina 

d’Estadística del Ministeri d’Educació) 

 

4.8. Carxe, el 

D’entrada, cal recordar que a l'Estatut d'Autonomia de Múrcia no s’inclou el 

reconeixement de l’existència de la minoria lingüística catalanoparlant. Per tant, al 

Carxe no existeix una política per a la preservació de la llengua i mai no s’ha ensenyat 

a l’escola.  

L'única experiència de l'ensenyament del català (valencià) en aquesta zona de Múrcia 

s'ha fet per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ha organitzat cursos per 

aprendre valencià al municipi de Iecla, entre 2005 i 2008, a petició de l’Ajuntament de 

la ciutat. 

 

4.9. Ensenyament de la llengua catalana l’exterior 

L’ensenyament de la nostra llengua a l’exterior té dos vessants destacables. D’una 

banda, l’Institut Ramon Llull (integrat pels governs de Catalunya i de les Illes 
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Balears35), promou i coordina l’ensenyament del català a les universitats i altres 

centres d’estudis superiors d’arreu del món, i afavoreix el treball d’investigació sobre la 

llengua i la cultura catalanes. En aquests moments, la xarxa d’universitats d’estudis 

catalans a l’exterior comprèn 160 universitats de 28 països dels cinc continents, amb 

més de 7.000 alumnes. 

D’altra banda, les comunitats catalanes a l’exterior disposen des de l’any 2011 de 

materials didàctics36 per a l’ensenyament inicial de la llengua per als més joves 

d’aquestes comunitats. En aquest àmbit, a més, cal recordar que a molts casals 

catalans s’ofereixen cursos de llengua per a adults. 

 

                                                           
35

 L'Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i el govern de les Illes Balears que té 
com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s´hi expressa en totes les seves modalitats, 
matèries i mitjans d'expressió. L'IRL forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació constituïda pel govern d'Andorra, 
l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l´Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes, que té la seu 
a Andorra. 

36
 Podeu trobar els materials a: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=114d5
8b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default&contentid=46955a695d842310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD> [Consulta: 20 març 2012] 

http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.337404b8c3e1423fdcb9f210b0c0e1a0/?vgnextoid=531d325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=531d325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=46955a695d842310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=46955a695d842310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=46955a695d842310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=114d58b951942310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=46955a695d842310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

