
 

 

 

 
 

La immersió, tal com hem assenyalat en explicar 

en què consisteix, és la millor metodologia 

perquè els nous catalans no es vegin apartats de la 

comunitat catalana original i discriminats per 

aquest fet, i perquè els catalanoparlants siguin 

respectats en el seu dret fonamental a usar el 

català en el territori on és llengua natural. Per 

això mateix, dificultar o impedir l'aplicació 

d'aquest mètode pedagògic constitueix una 

atemptat contra els drets dels uns i dels altres. 

La immersió lingüística es practicada fonamental-

ment en tres tipus de casos: 

 Estudiants visitants que participen en 

estades lingüístiques en països la llengua 

dels quals es vol aprendre.  
 

 

 

 

 

 

 Adquisició de la llengua de la societat 

d'acollida per part de la població escolar 

nouvinguda (així, per exemple, s'aplica 

la immersió lingüística en anglès amb els 

estudiants d'origen hispà a Califòrnia, o, 

als cantons germanòfons de Suïssa, la 

immersió en alemany, amb els estudiants 

procedents dels catons de llengua 

francesa o italiana, o la immersió en 

castellà amb tots els estudiants que 

s'incorporen als sistemes educatius de les 

comunitats autònomes de llengua 

castellana a l'Estat Espanyol). Aquesta 

metodologia resultaria especialment indi-

cada quan la població nouvinguda re-

presenta un contingent molt alt de 

persones. 
 

 

 

 

 

 

 Ensenyament de les llengües que, 

després d'haver estat minoritzades en el 

seu mateix territori, aspiren a recuperar 

la situació de normalitat que els 

correspondria de no haver estat perse-

guides i el seus parlants discriminats 

(seria, per exemple el cas de la immersió 

en francès en la província canadenca de 

Quebec o de la immersió en català a 

Catalunya i les Illes Balears). 

 

ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA DE LA SOCIETAT D'ACOLLIDA PER PART DE 

LA POBLACIÓ ESCOLAR NOUVINGUDA, ESPECIALMENT QUAN AQUESTA 

SUPOSA UN CONTINGENT MOLT ALT DE PERSONES. 

I ON ES PRACTICA LA IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA? 

ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES QUE, DESPRÉS D'HAVER 

ESTAT MINORITZADES EN EL SEU MATEIX TERRITORI, 

ASPIREN A RECUPERAR LA SITUACIÓ DE NORMALITAT QUE 

ELS CORRESPONDRIA DE NO HAVER ESTAT PERSEGUIDES I 

ELS SEUS PARLANTS DISCRIMINATS. 

ESTUDIANTS VISITANTS QUE PARTICIPEN EN ESTADES LINGÜÍSTIQUES 

EN PAÏSOS LA LLENGUA DELS QUALS ES VOL APRENDRE.  


