
 

 

 

 

 
Quan enviem els nostres fills a fer una estada 
lingüística a Irlanda o a Anglaterra per tal que 
aprenguin anglès en un entorn on aquesta llengua 
sigui omnipresent i, per tant, necessària per 
comunicar-se i desenvolupar les activitats 
quotidianes, aleshores optem per un programa 
d'immersió. Dit d'una altra manera: la immersió 
lingüística és el nom que rep qualsevol mètode 
d'aprenentatge de llengües en què, partint d'un 
plantejament pràctic i comunicatiu, la llengua a 
aprendre és, alhora, l'ensenyada, la que vehicula 
l'ensenyament i la de l'entorn de la classe i del seu 
context immediat (pati, altres dependències del 
centre, llengua de relació amb la comunitat 

educativa...). Aquesta metodologia és considerada 
la més efectiva per a l'adquisició d'una llengua 
que no sigui la materna (també anomenada 
llengua inicial). Per això els programes 
immersius estan tan sol·licitats a l'hora d'aprendre 
llengües estrangeres (i es fan pagar tant, quan no 
es troben implementats en l'ensenyament públic). 
 
El fet que, en l'actualitat, i per causa de l'arribada 
massiva de població immigrada des de la segona 
meitat del segle XX, el català hagi esdevingut la 
llengua materna (inicial) de tan sols el 31% de la 
població, dificulta enormement que sigui 
adquirida d'una manera adequada per part de la 
major part de la població escolar, si no és 
recorrent a la metodologia immersiva. La 

immersió, per tant, s'ha convertit en l'única 
garantia que la població catalanoparlant pugui 
veure respectat el seu dret fonamental a usar amb 
normalitat la seua llengua al seu domini lingüístic 
i l'única manera que la població procedent de fora 
d'aquest pugui incorporar el català al seu bagatge 
lingüístic i trobar-se en disposició d'usar-lo amb 
normalitat i fluïdesa. Sense la immersió 
lingüística, la majoria de la població catalana 
seria monolingüe, els catalanoparlants tendirien a 
veure la seua llengua reduïda a usos merament 
domèstics i privats i els encara no-cataloparlants 
veurien minvades les seues oportunitats (i això 
alhora que s'afavoriria la fragmentació social). 

 

PERÒ, QUÈ ÉS LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA? 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS EL NOM QUE REP QUALSEVOL MÈTODE 

D'APRENENTATGE DE LLENGÜES EN QUÈ, PARTINT D'UN PLANTEJAMENT PRÀCTIC I 

COMUNICATIU, LA LLENGUA A APRENDRE ÉS, ALHORA, L'ENSENYADA, LA QUE 

VEHICULA L'ENSENYAMENT I LA DE L'ENTORN DE LA CLASSE I DEL SEU CONTEXT 

IMMEDIAT (PATI, ALTRES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE, LLENGUA DE RELACIÓ AMB LA 

COMUNITAT EDUCATIVA...) 


