
 

 

 

Aquesta és una afirmació que darrerament se sent 
força. De fet, fins i tot ha estat emprada com a 
argument contra l'escolarització en català pel 
govern balear de José Ramón Bauzá: aquells 
xiquets i xiquetes que no tenen el català com a 
llengua inicial, s'enfrontarien a més dificultats en 
l'aprenentatge que no pas els qui sí que la tenen. 

Un altre cop, si aquesta idea fos certa, ens 
trobarien amb una paradoxa: l'escolarització en 
català de l'alumnat no catalanoparlant inicial serà 
vist com un perjudici, i serà vist com un perjudici 
per part de persones que, no sempre, però sí 
possiblement en la majoria de casos, tanmateix 
no trobarien perjudicial per l'escolarització dels 
seus fills que la llengua vehicular fos alguna de 
prestigiada, una d'aquelles llengües que tothom 
sol coincidir a considerar un capital molt valuós, 
com ara l'anglès, el francès o l'alemany (llengües 
amb poder polític i econòmic al seu darrere). 

 

 

 

I, efectivament, en això darrer, tindrien raó, 
perquè el seus fills, en ser escolaritzats en una 
llengua diferent de la seua inicial, iniciarien 
l'assimilació d'un nou codi lingüístic, sense 
prejudici del que ja tenen adquirit i sense que 
això suposés cap més dificultat que la pròpia de 
tot aprenentatge, que sempre ho és d'alguna cosa 
que no sé sap, encara. 
 
L'únic que canviaria seria el mètode d'aprenentat-
ge. Així, si el xiquet aprengués, en els seus 
primers anys d'escolarització, a llegir, escriure i 
perfeccionar l'expressió en la seua llengua inicial, 
s'emprarien determinats mètodes segons una 
planificació i una temporalització determinades. 
Per contra, si aprèn a llegir, escriure i expressar-
se en una llengua diferent de la inicial, mètodes, 
planificació i temporalització serien uns altres. El 
resultat, en el primer cas seria que, passat un 
temps X, hauria adquirit la lectoescriptura en la  

 
 
 
 
 
 
 

 

 seua llengua inicial. En el segon cas, el resultat 
seria que, passat un temps X+n, hauria 
desenvolupat la lectoescriptura en una altra 
llengua diferent de la seua inicial, sense que 
hagués perdut el coneixement d'aquesta. I qui 
sabrà més coses aleshores? Qui hauria sortit 
guanyant? Centrant-nos ara en el nostre model 
escolar actual: l'alumne que no té el català com a 
llengua inicial haurà desenvolupat la capacitat 
lectoescriptora en català i en la seua llengua 
inicial (si és que aquesta és el castellà) en un 
temps X+n, exactament igual que l'alumne que té 
el català com a llengua inicial, que també haurà 
desenvolupat la capacitat lectoescriptora en 
aquestes mateixes llengües, en el mateix temps 
X+n, amb l’única diferència que, mentre el 
primer no hauria après català sense l’escola, el 
segon igualment hauria adquirit, en una durada de 
temps equivalent, el castellà per la mera pressió 
ambiental (per tant, en aquest cas, l’escola, a la 
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pràctica, només serveix com a eina de 
consolidació). A partir d’aquí, tots dos avançaran 
per igual (sempre que les seues condicions 
personals, familiars i socials siguin les mateixes, 
és clar).  
 
Però, potser dirà algú, què passa si l'alumne no és 
escolaritzat des del primer any de l'educació 
infantil, sinó més tard?  Doncs aleshores, en 
efecte, s'enfronta a una dificultat superior, però 
aquesta dificultat se la trobaria igualment si 
l'escolaritzessin en castellà fora de Catalunya, o 
se la trobaria si l'escolaritzessin en castellà a 
Catalunya. La solució, però, torna a ser la 
mateixa, sols que ara el mètode serà diferent; 
adaptat a les característiques específiques 
d'aquesta mena alumnat. Marxar del propi país i 
integrar-se en una nova societat sempre és un 
repte. I adaptar-se a un nou model escolar també 
ho és. Les dificultats, però, se superen com s'han 
superat sempre: amb temps, esforç i, en el cas de 
l'escola, amb els mitjans i la metodologia 
adequats i, si fos menester, amb adaptacions 
curriculars. 

«D'acord, d'acord», potser s'exclamaran encara, 
però i en el cas que l'alumne nouvingut tingui el 
castellà com a llengua inicial? Doncs aleshores 

com tothom, perquè tothom és igual: acollida, 
programa de transició i endavant. D'entrada es 
trobarà amb una dificultat amb la qual no 
s'hagués trobat d'arribar a un país on la llengua 
del sistema educatiu fos la mateixa que la de la 
societat de partida, és lògic, però és que aquí la 
llengua pròpia és el català, i això no és una cosa 
que es pugui obviar, perquè els drets fonamentals 
dels qui aspiren a viure en català a Catalunya... bé 
que caldrà respectar-los, o no? I ja hem vist la 
importància que revesteix l'escola catalana per 
garantir aquest respecte. A més, la dificultat 
afegida té una recompensa: l'aprenentatge d'una 
llengua nova, d'una llengua que, a més, li obrirà 
de bat a bat totes les portes de la societat que han 
triat per viure-hi. ¿I no és aquesta, potser una de 
les funcions de l'escola, de fet potser la principal? 
De fet, adaptar-se a una nou model escolar i a una 
nova llengua vehicular és també allò que fan els 
nois i noies de llengua inicial catalana quan 
marxen fora i s'hi escolaritzen. Normal. 

En fi, que l'enunciat de l’encapçalament no sols 
no és veritat, sinó que oculta una bona dosi de 
mala fe (o de supremacisme, és a dir, de la 
creença, sovint implícita, que hi ha alguns que ho 
han de tenir tot pagat, no importa el preu ni qui 
pagui la factura). No hi ha cap problema, i en els 

casos en què pot parlar-se de dificultat 
sobreafegida (alumnat immigrant), se soluciona i 
tothom hi surt guanyant. 
 
Que l'enunciat inicial és gratuït ho demostra el fet 
que, amb dades empíriques a la mà, els estudiants 
catalans assoleixen les mateixes competències en 
acabar l'escolarització obligatòria, i això amb 
independència de quina és la seua llengua inicial. 
És més, el fet que model d'escola catalana 
garanteixi l’assoliment precoç de competències 
en dues llengües comporta molts avantatges 
cognitius a l’hora d’aprendre nous idiomes en 
comparació amb les persones monolingües. I 
potser també serà interessant de fer notar que els 
resultats en coneixements de llengua castellana 
són una mica més alts a Catalunya que a altres 
zones de l’Estat espanyol pertanyents al domini 
lingüístic castellà. Afegim encara que els estudis 
disponibles apunten que l'assoliment precoç de 
competències en dues llengües tindria un impacte 
positiu en el desenvolupament i el rendiment 
cognitiu general de les persones, ja que 
n'incrementaria la capacitat d’adaptació, els 
proporcionaria més flexibilitat cognitiva, més 
control de l’atenció i hi retardaria l’aparició de 
símptomes de demència.1 

 
1Dades de La Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC i 

dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. 



SI AQUESTA IDEA FOS CERTA, ENS TROBARIEN AMB UNA 

PARADOXA: L'ESCOLARITZACIÓ EN CATALÀ DE L'ALUMNAT 

NO CATALANOPARLANT INICIAL SERÀ VIST COM UN 

PREJUDICI, I SERÀ VIST COM UN PREJUDICI PER PART DE 

PERSONES QUE, NO SEMPRE, I POSSIBLEMENT EN LA 

MAJORIA DE CASOS, NO TROBARIEN PERJUDICIAL PER 

L'ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS QUE LA LLENGUA 

VEHICULAR FOS ALGUNA DE PRESTIGIADA, UNA 

D'AQUELLES LLENGÜES QUE TOTHOM SOL COINCIDIR A 

CONSIDERAR UN CAPITAL MOLT VALUÓS, COM ARA 

L'ANGLÈS, EL FRANCÈS O L'ALEMANY (LLENGÜES AMB 

PODER POLÍTIC I ECONÒMIC AL SEU DARRERE). 

AMB DADES EMPÍRIQUES A LA MÀ, ELS ESTUDIANTS CATALANS 

ASSOLEIXEN LES MATEIXES COMPETÈNCIES EN ACABAR 

L'ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA, I AIXÒ AMB INDEPENDÈNCIA 

DE QUINA ÉS LA SEUA LLENGUA INICIAL. ÉS MÉS, EL FET QUE 

MODEL D'ESCOLA CATALANA GARANTEIXI L’ASSOLIMENT PRECOÇ 

DE COMPETÈNCIES EN DUES LLENGÜES COMPORTA MOLTS 

AVANTATGES COGNITIUS A L’HORA D’APRENDRE NOUS IDIOMES 

EN COMPARACIÓ AMB LES PERSONES MONOLINGÜES. I POTSER 

TAMBÉ SERÀ INTERESSANT DE FER NOTAR QUE ELS RESULTATS 

EN CONEIXEMENTS DE LLENGUA CASTELLANA SÓN UNA MICA MÉS 

ALTS A CATALUNYA QUE A ALTRES ZONES DE L’ESTAT ESPANYOL 

PERTANYENTS AL DOMINI LINGÜÍSTIC CASTELLÀ. AFEGIM 

ENCARA QUE ELS ESTUDIS DISPONIBLES APUNTEN QUE 

L'ASSOLIMENT PRECOÇ DE COMPETÈNCIES EN DUES LLENGÜES 

TINDRIA UN IMPACTE POSITIU EN EL DESENVOLUPAMENT I EL 

RENDIMENT COGNITIU GENERAL DE LES PERSONES, JA QUE 

N'INCREMENTARIA LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ, ELS 

PROPORCIONARIA MÉS FLEXIBILITAT COGNITIVA, MÉS CONTROL 

DE L’ATENCIÓ I HI RETARDARIA L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES DE 

DEMÈNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


