
 

 

 

La immersió lingüística és, estrictament, un 
mètode d'ensenyament de llengües, per tant, 
l'objectiu que persegueix és l'aprenentatge efectiu 
de la llengua en què es realitza la immersió. No 
és ni un concepte polític, ni tampoc moral. 

Les finalitats que aquest mètode ens permet 
atènyer són: 

 Aconseguir que la població escolar que no 
tingui el català com a llengua materna 
(inicial), l'adquireixi de manera completa i la 
pugui parlar amb fluïdesa. 

 

 Aconseguir que la població escolar de llengua 
inicial catalana pugui afermar-se en el domini 
d'aquesta llengua, malgrat que no sigui la 
majoritària dels mitjans als comunicació, que 
tingui una presència molt minoritària en la 
indústria de l'oci i que, sovint, tampoc no sigui 
la d'ús i presència majoritaris al carrer. 

 

 

 

 La immersió lingüística en català és l'únic 
mètode pel qual l'autoritat educativa del nostre 
país pot acomplir el mandat legal que té (tant 
per part de l'Estat com per part del Parlament 
de Catalunya), que tots els nois i noies acabin 
la seua escolarització obligatòria a casa nostra 
coneixent les dues llengües que hi són 
oficials, ja que una d'aquestes llengües, la 
catalana, en no comptar amb les condicions 
socials adequades que en facilitin l'adquisició 
espontània per part d'un percentatge molt alt 
de la població, només podrà ser incorporada al 
bagatge lingüístic general mitjançant el seu 
aprenentatge en l'entorn escolar, en les 
condicions òptimes que només la metodologia 
immersiva procura. 

 

 La immersió és també un dels mitjans 
imprescindibles per garantir la pervivència de 
la comunitat lingüística catalana, el respecte 
als drets del seus integrants i la recuperació de 
la normalitat del català després dels sistema- 

 

 
tics intents de lingüicidi als quals ha estat 
històricament sotmès.  

 

 Proporciona a les persones que viuen a 
Catalunya i que no tenen els català com a 
llengua inicial la possibilitat d'accedir a totes 
aquelles oportunitats (socials, laborals i 
culturals) que es vehiculen en aquesta llengua 
i per a les quals el domini del català és 
imprescindible. 

 
La immersió lingüística en català és, en 
definitiva, un mitjà necessari per garantir la 
igualtat de drets i d'oportunitats entre tots els 
ciutadans de Catalunya, la seua integració en 
termes d'igualtat i la convivència social en el si de 
la nostra comunitat, a més d'un mitjà necessari 
per esmenar la injustícia històrica de la qual han 
estat víctimes els catalans, quan encara se n'és a 
temps.  

 

QUINA ÉS LA FINALITAT DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA? 



 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN CATALÀ ÉS, EN DEFINITIVA, UN 

MITJÀ NECESSARI PER GARANTIR LA IGUALTAT DE DRETS I 

D'OPORTUNITATS ENTRE TOTS ELS CIUTADANS DE CATALUNYA, LA 

SEUA INTEGRACIÓ EN TERMES D'IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA 

SOCIAL EN EL SI DE LA NOSTRA COMUNITAT, A MÉS D'UN MITJÀ 

NECESSARI PER ESMENAR LA INJUSTÍCIA HISTÒRICA DE LA QUAL 

HAN ESTAT VÍCTIMES ELS CATALANS, QUAN ENCARA SE N'ÉS A 

TEMPS.  

 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS, ESTRICTAMENT, UN MÈTODE 

D'ENSENYAMENT DE LLENGÜES, PER TANT, L'OBJECTIU QUE 

PERSEGUEIX ÉS L'APRENENTATGE EFECTIU DE LA LLENGUA EN QUÈ ES 

REALITZA LA IMMERSIÓ. NO ÉS UN CONCEPTE POLÍTIC, NI TAMPOC 

MORAL. 


