
SI LA IMMERSIÓ ÉS EL MÈTODE D'ENSENYAMENT 

DE LLENGÜES AMB MÉS DEMANA ARREU DEL MÓN, 

AQUELL CERCAT PER L'ANOMENAT "TURISME 

LINGÜÍSTIC" I EL QUE HA INSPIRAT LES ESTADES 

LINGÜÍSTIQUES INTERNACIONALS, QUÈ HO FA 

QUE AQUÍ HI HAGI QUI EL CONSIDERI NOCIU? I 

ENCARA: SI ÉS LA METODOLOGIA CONSIDERADA 

MÉS ADEQUADA A INDRETS COM QUEBEC, SUÏSSA 

O CALIFÒRNIA, PER QUÈ NO HA DE SER-HO A 

CASA NOSTRA? 

 

 

 

 

 

Com ja hem dit, la metodologia immersiva és el 
mitjà més adequat per a l'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 discriminades, i el mitjà 
més adequat per a l'adquisició de la llengua de la 
societat d'acollida per part de la població escolar 
nouvinguda, sobretot quan aquesta suposa un 
contingent molt alt de persones. Per tant, sembla 
com si la immersió lingüística fos una 
metodologia especialment pensada i dissenyada 
per al cas de Catalunya. 

Diguem-ho d'una altra manera: si la immersió és 
el mètode d'ensenyament de llengües amb més  

 

 

 

 

 

demanda arreu del món, aquell cercat per 
l'anomenat "turisme lingüístic" i el que ha inspirat 
les estades lingüístiques internacionals, què ho fa 
que aquí hi hagi qui el consideri nociu? I encara: 
si és la metodologia considerada més adequada a 
indrets com Quebec, Suïssa o Califòrnia, per què 
no ha de ser-ho a casa nostra?  

I encara una darrera consideració, que sembla 
definitiva: si la immersió és el mètode considerat 
més adequat i l'efectivament emprat a les 
comunitats autònomes de l'Estat Espanyol de 
llengua castellana, per què no hauríem de 
considerar-lo bo a les de llengua catalana (o basca 
o gallega). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS EL MÈTODE MÉS 

ADEQUAT PER AL TRACTAMENT DE LA 

LLENGUA CATALANA A L'ESCOLA? 

SI LA IMMERSIÓ ÉS EL MÈTODE CONSIDERAT MÉS 

ADEQUAT I L'EFECTIVAMENT EMPRAT A LES 

COMUNITATS AUTÒNOMES DE L'ESTAT ESPANYOL 

DE LLENGUA CASTELLANA, PER QUÈ NO HAURÍEM 

DE CONSIDERAR-LO BO A LES DE LLENGUA 

CATALANA (O BASCA O GALLEGA). 

Us recomanem que, abans de llegir aquesta resposta, llegiu la 1, la 2 i la 3. 



 


