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UNA APROXIMACIO A LA 
SITUACIÓ DELS PROGRAMES 

D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA AL 
PAÍS VALENCIA 

L'evolució social i política del País on vivim, Europa i el món sencer ens fan preveure 
que per a tots, pero especialment per ais xiquets i xiquetes que ara están en edat escolar, 
el coneixement d'altres Dengues será imprescindible per a moure's en la seua vida 
professional. De fet, la Reforma Educativa recentment aprovada a l'Estat espanyol intenta 
donar resposta a aquesta situació. El coneixement de les llengües própies de cada 
comunitat autónoma, juntament amb la castellana, i la introducció primerenca de les 
llengües estrangeres ha estat un tema primordial en el plantejament de la Reforma, i 
l'avancament de l'edat escolar en l'aprenentatge lingüístic n'és una bona mostra. 

Aquesta situació, evidentment, no és exclusiva de l'Estat espanyol ni tampoc del País 
Valencia. En moltes altres zones del món teñen plantejat el repte d'aconseguir que en 
aquells territoris on es dona un «bilingüisme social», les persones aprenguen correctament 
i amb els menors costos possibles les dues llengües presents en la comunitat on viuen i, 
generalment, una tercera llengua estrangera. 

I. L'APRENENTATGE BILINGÜE A L'ESTAT ESPANYOL IARREU DEL MÓN 

Quan parlem «d'aprenentatge bilingüe» ens estem referint a una varietat de 
programes que proporcionen instrucció en dues o mes llengües. Aquest aprenentatge 
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exclouaquellessituacionsen quéesdónaensenyament «de» la L2(llengua no habitual 
de l'alumnat) com a materia, i no ensenyament «en» la L2. 

La majoria deis estats del món teñen ciutadans que pertanyen a llengües i cultures 
diferents, la qual cosa indica que el multílingüisme és un fenomen general i el 
monolingüisme una excepció (Arnau 1992:11). És per aixo que el coneixement de dues 
o mes llengües partint de la llengua minoritzada o subordinada, i territorialment propia, 
ha estat estudiat i continua sent-ho pels psicolingüistes, i aplicat per molts docents 
d'arreu del món. 

Per aixo mateix, son molts els paísos que planifiquen i regulen legalment els drets 
i deures lingüístics deis seus ciutadans i ciutadanes: uns propicien plans normalitzadors 
que fan possible i, fins i tot, enriqueixen la convivencia lingüística. Altres, peí contrari, 
persegueixen amb mes o menys grau de subtilesa la llengua o llengües minoritzades, 
que no sempre minoritáries, amb una clara finalitat de substitució, marginació i 
extinció. 

Assenyalaré breument alguns exemples i les solucions genériques a l'área educativa 
que fan alguns deis estats que opten per la primera opció: 

a) A l'Europa Occidental la tendencia mes generalitzada és la que es basa en algún 
d'aquests dos aspectes: 

1. La recuperado de les llengües minoritzades, tant a Vescola com ais mitjans de 
comunicado: Podrfem parlar, aleshores, de Programes de manteniment de la propia 
llengua i cultura. Aquests programes van dirigits a les «minories» lingüístiques i 
culturáis i teñen com a objectiu el bilingüisme i el biculturalisme, és a dir, l'aprenentage 
de la cultura i la llengua dominant amb el manteniment de la propia. 

A Suécia existeixen algunes iniciatives d'aquest tipus, dirigides principalment a la 
minoria finesa. 

També hi ha exemples de programes d'immersió a Finlandia on existeix una 
iniciativa experimental d'immersió al suec dirigida a escolars de llengua finesa. 

2. L'extensió del bilingüisme a partir de Vaprenentatge de llengües estrangeres en 
aquells paísos on no teñen mes d'una llengua propia. En aquesta línia anaren les 
conclusions del Consell de Ministres d'Educació del Consell d'Europa de 4 de juny de 
1984 quan afirmaven: 

Els estats membres acorden de promoure totes les mesures necessáries per tal que 
el major nombre possible d'alumnes adquiresca, abans de finalitzar l'escolaritat 
obligatoria, un coneix.ement práctic de dues llengües a mes de la seua propia. 

b) A Canadá, la riquesa i els diversos resultats positius deis distints plans 
d'ensenyament bilingüe per immersió ens mostren un panorama altament suggestiu que 
ens parla contínuament de les bondats psicopedagógiques i lingüístiques deis diversos 
camins educatius a seguir en societats amb llengües en contacte. El programa d'immer-
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sió aplicat a la provincia canadenca del Quebec per iniciativa d'un grup de pares 
anglófons que optaren per un aprenentatge per ais seus filis en francés, idioma 
territorialment propi, va teñir un seguiment científic detallat i minuciós, que va dur a 
la conclusió inequívoca que aquests xiquets i xiquetes es convertirien al final de la seua 
escolarització en bilingües funcionáis, aconseguint així uns nivells comunicatius en la 
L2 (francés) molt alts, sense detriment del desenvolupament de l'idioma usat a sa casa 
-la Ll (anglés)- i sense interferir absolutament en els nous aprenentatges propis de les 
tasques escolars académiques. 

c) A l'Estat espanyol: 
Amb tots els matisos que es vulga, Espanya pertany, sens dubte, al grups d'estats 

mes «civilitzats» en aquesta materia i, des de la Constitució, passant pels Estatuts 
d'Autonomia i arribant a la Llei Orgánica que regula tota l'Ordenació General del 
Sistema Educatiu (LOGSE), s'ha optat peí primer plantejament: «La planificado i 
regulado deis drets i deures lingüístics per a la recuperació o, si mes no, el manteniment 
de les llengües própies minoritzades de les diferents comunitats autónomes amb dues 
llengües oficiáis». 

Aquesta ha estat l'opció presa per l'Administració Educativa Valenciana, juntament 
amb la de Catalunya, País Base, Galicia i Balears (aquesta darrera dintre de territori 
MEC), amb llengües propies diferents a la castellana i on la Uengua estrangera 
s'introduirá com a tercera llengua d'estudi a partir del 2n. cicle de Primaria. 

II. EL BILINGÜISME ESCOLAR DES DEL PUNT DE VISTA DE L' ADMINIS-
TRACIÓ EDUCATIVA VALENCIANA 

(1) Llei 4/1983, de 23 de 
novembre, d'ús i ensenyament del 
valencia. 

(2) Anieles 35 i 36 de 
1'esmentada Llei. 

(3) Entotl'arricieanomena-
rem «valencia» al cátala parlat al 
País Valencia per tal de ser 
coherents amb tota la legislació i 
documentaciópublieadaen aquest 
respecte. 

L'Administració Educativa Valenciana va optar en la Llei d'Ús i Ensenyament del 
Valencia (LUEV)1 per dos tipus de models genérics d'educació, ja que la divisió del 
territori en zones i poblacions histbricament valencianoparlants i d'altres 
castellanoparlants2 separa, en principi, l'aplicació d'aquests models quant a la utilitza-
ció vehicular de les dues llengües oficiáis en el curriculum escolar. Aquesta situado 
considera l'adopció d'un tipus d'educació monolingüe -amb el castellá com a llengua 
d'instrucció i el valencia3 com a simple materia d'estudi- per al territori de predomini 
lingüístic castellá; per al territori de predomini lingüístic valencia, en canvi, planteja un 
tipus d'educació bilingüe -amb el valencia i el castellá com a llengües d'instrucció. 

Veducado bilingüe s'hapresentat en tots els documents publicáis per la Conseíleria 
d'Educació des de l'anomenat model d'enriquiment, plantejant-se com Topció mes 
idónia per estar dissenyat per a tota la comunitat de parlants, no solament per ais de 
llengua minoritzada. 

El seu objectiu primordial és que tot l'alumnat -qualsevol que en siga la seua 
llengua materna- assolesca un domini efectiu de totes dues llengües, sense perjudici de 
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l'aprenentatge d'una llengua estrangera en edats ben primerenques, o d'una altra mes 
tard, si s'escau, encara que siga a nivells merament funcionáis. 

1. Programes d'educació bilingüe:4 

a) Programa ¿'Incorporado Progressiva, adrecat a l'alumnat del territori de 
predomini lingüístic valencia -encara que també hi podrien optar els alumnes de 
predomini lingüístic castellá. El tret definidor n'és rus predominant del castellá com a 
llengua d'instrucció, presentará unes característiques molt diferents segons que l'alum
nat siga majoritáriament valencianoparlant o castellanoparlant. També hi pot variar el 
grau d'ús del valencia com a llengua d'instrucció, de manera que augmentant el nombre 
d'árees que s'imparteixen en aquesta llengua els resultáis poden arribar a ser semblants 
ais del programes d'Ensenyament en Valencia i d'Immersió Lingüística. 

b) Programa d'Ensenyament en Valencia, per a l'alumnat majoritáriament 
valencianoparlant resident al territori de predomini lingüístic valencia. Intenta presti
giar la llengua propia deis alumnes emprant-la com a llengua d'instrucció, i augmentar-
ne la competencia com a base per assolir un domini aprofundit de l'altra llengua oficial. 

c) Programa d'Immersió Lingüística, adrecat a l'alumnat majoritáriament 
castellanoparlant que resideix al territori de predomini lingüístic valencia -o castellá 
si les circumstáncies son favorables-, sobretot al cinturó suburbial de les ciutats amb 
forta immigració, i que es proposa aconseguir tots els objectius lingüístics i académics 
mitjancant el can vi de la llengua de la casa a l'escola. 

d) Programa Basic,5 adrecat a l'alumnat castellanoparlant del territori de 
predomini lingüístic castellá. Es proposa dotar-los de competencia lingüística en 
ambdues llengües. Aquest programa només s'imparteix si hi ha voluntarietat per part 
de les famílies de l'alumnat. L'objectiu rarament s'acompleix. 

2. Criteris per definir un programa d'immersió lingüística en el marc educatiu 
valencia: 

2.1.) Desde la normativa vigent: 

Les liéis per elles mateixes no ho son tot, encara que de vegades son insíruments 
que possibiliten accions de progrés (Sala Bou 1992:22). 

La Constitució espanyola de 1978 consagrava l'Estat espanyol com un estat 
plurilingüe i feia explícita la voluntat de protegir totes les llengües i les cultures. De la 
Constitució es desprén que el coneixement de les dues llengües que conviuen en un 
territori per part de la gent que hi viu, és un factor fonamental per a la integrado 
lingüística i cultural. Pero será la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia, promulgada 
en novembre de 1983, la que incorpore definitivament 1' obligatorietat del valencia com 
a área curricular i la possibilitat d'utilitzar el valencia com a llengua vehicular de 

(4) Situat el marc amb el 
qual el Sistema Educatiu Valencia 
es defineix com un sistema 
educatiu bilingüe, concretaré 
aquest model en Programes que 
queden explicitats legalment i amb 
la normativa que, a aquest efecte, 
ha publicat la Conselleria de 
Cultura, Educado i Ciencia. Així 
mateix, aplegaré totes les 
definicions i aplicacions que del 
programa d'immersió lingüística 
s'han realitzat amb la finalitat de 
dotar-lo d'un corpus legislatiu i 
normatiu que en recolzara 
l'aplicació. 

(5) Encara que, des de 
1'Administrado, queda incorporal 
com un Programa Bilingüe, no 
capacita en el coneixement 
d'ambdues llengües i per tant el 
considere simplement com a 
testimonial. 
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coneixements. Aquesta llei i l'ordenament legal que la desenvolupa serán Túnica eina 
política i jurídica per a normalitzar el valencia en la societat i, alhora, aconseguir la 
integrado cultural i lingüística de tots els valencians i valencianes. Pero els drets no 
serveixen si no els podem exercir; la plena oficialitat de les dues llengües, valencia i 
castellá, només será efectiva des de la possibilitat real i quotidiana d'exercir els drets 
lingüístics individuáis i col-lectius. El tractament estatutari de l'oficialitat del valencia 
és equivalent al del castellá i, com a conseqüéncia, tots els ciutadans teñen dret a ser 
instraits en el seu coneixement i el seu ús. 

Tanmateix, és evident que una gran majoria de 1' alumnat valencia té el castellá com 
a llengua familiar habitual, especialment a les grans ciutats: Valencia, Alacant, Elx... 
i aquesta situació dificulta en gran mesura el coneixement i ús del valencia per part de 
tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencia. 

La singularitat de la metodología d' immersió demana una legislado específica que 
garantesca la continui'tat del programa, la consecució deis objectius previstos peí 
curriculum a aquells alumnes que no teñen el valencia com a llengua familiar habitual 
i la garantía d'una oferta educativa d'acord amb la demanda creixent que per aquest 
tipus d'ensenyament sol-liciten les famílies castellanoparlants. Aquesta legislació será 
la que desplega YOrdre de 23 de novembre de 1990, per la qual es crea el Programa 
d'immersió Lingüística amb les condicions i els recursos per al seu desenvolupament:6 

* Ordre de 23 de novembre, 1990, de la Conselleria de Cultura, Educado i 
Ciencia que desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l'aplicació de la Llei 
4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencia. 

(6) Considere interessant i 
il-lustratiu presentar totes les 
definicions que des de la mateixa 
legislació i documents editats per 
la Conselleria d'Educació des de 
l'any 1990 han anat arribant ais 
centres, i on s'han concretat mes 
aspectes que necessáriament 
s'havien d'acomplir per ser 
classificats com a centres d'im
mersió lingüística i acollir-se a les 
mesures que legislativament calia 
procurar al programa. Aquesta 
demanda podía partir de les 
famílies, deis claustres, i fins i tot 
ofertar-se per instancia 
administrativa. 

Programa d'immersió Lingüística: programa bilingüe que s'aplica en centres 
ubicats en zones altament necessitades d'integració lingüística d'acord amb la 
seua realitat sociolingüística particular, on assisteix inajoritáriament alumnat no 
valencianoparlant que rebrá els seus primers ensenyaments en valencia tot 
seguint una metodología activo-comunicativa. 
Serán classificats centres d'immersió lingüística els ubicats en zones altament 
necessitades d'integració d'acord amb la seua realitat sociolingüística particular, 
i segons les dades expressades en l'últim padró municipal d'habitants peí que fa 
al coneixement del valencia. 
Per tal de possibilitar l'aplicació correcta de la metodología comunicativa propia 
del Programa d'immersió, la Direcció General de Centres iPromoció Educativa 
d'acord amb la L.O.G.S.E., determinará el nombre máxim d'alumnes per unitat 
que, en cap cas, no superará la ratio de 25 alumnes per unitat. 

Podem considerar aquesta Ordre la norma marc que sustentará i propiciará un 
seguit de documents, aprovats i editats per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, que desplegaran la definido i aplicado del programa i que tot seguit passe a 
relacionar: 
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* Salas i Marín, F. (1991) 8é. Aniversari de la Llei de valencia, Valencia, 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

Model d'immersió: consisteix a fer l'ensenyament en valencia en aules on la majoria 
de l'alumnat és castellanoparlant. 

El model habitual será fer en preescolar i primer cicle de primaria l'ensenyament en 
valencia, per a introduir el castellá -la seua llengua propia- a partir de 3r. de primaria. 

En aquest model és molt important que les famílies estiguen molt motivades, i que 
l'escola compte amb un projecte que garantesca l'ensenyament total en valencia durant 
aquests cicles. 

També és important que el professorat transmeta missatges comprensibles que 
alhora fomenten la comunicado amb diferents funcions i en diversitat de contextos, de 
manera que done a l'alumnat moltes oportunitats de practicar la nova llengua. 

* Pascual, V.; Sala, V. (1991) Un model educatiu per a un sistema escolar amb 
tres llengües. Proposta organizativa. Valencia, Generalitat Valenciana, Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia. 

Programa d'immersió: adrecat a alumnes majoritáriament castellanoparlants que 
resideixen al territori de predomini lingüístic valencia -o castellá, si les circumstáncies 
son favorables (per exemple en les zones de transició entre els dos territoris)-, sobretot 
al cinturó suburbial de les urbs de forta immigració, i que es proposa aconseguir tots 
els objectius lingüístics i académics mitjangant el canvi de llengua de la llar a l'escola. 

Zona d'aplicació: territori de predomini lingüístic valencia i, eventualment, zones 
de transició dins el territori de predomini lingüístic castellá. 

Alumnat: d'Educació Infantil i Educació Primaria, majoritáriament 
castellanoparlants. 

Objectius Específica: 
a) desenvolupament total de la llengua propia, domini funcional de la segona 

llengua i la major competencia possible en la llengua estrangera; 
b) resultáis académics iguals o superiors ais de les classes monolingües; 
c) desenvolupament cognitiu, creativitat lingüística i pensament divergent superi

ors al de les classes en una sola llengua. 
d) conducta psicosocial positiva. 

-Llengua primera d'instrucció: valencia. 
-Llengua d'miciació a la lectoescriptura: valencia. 
-Introducció del castellá: a 3r. d'Educació Primaria, treballant alhora la compe

tencia oral i la lectoescriptura. 
-Introducció de la llengua estrangera: al 3r. nivell de l'Educació Primaria, tan bon 

punt els alumnes hauran assolit la lectoescriptura en la llengua d'instrucció. Mentre 
treballen la lectura i Tescriptura en castellá, les activitats en anglés o francés serán 
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exclusivament oráis. Mes tard, amb pie domini lectoescriptor en valencia i en castellá, 
s' iniciará el procés sistemátic de lectoescriptura en la llengua estrangera. 

-Ús vehicular del valencia i del castellá: ensenyament total en valencia a l'Educa-
ció Infantil i al Cicle Ir. d'Educació Primaria. El mateix al 2n. Cicle i al 3r. Cicle, tret 
del ternps dedicat a 1'ensenyament del castellá i de l'anglés o francés. 

-Metodologia: basada en una motivado positiva envers l'aprenentatge de la L2; 
activitats que propicien l'adquisició de la L2 en contextos cormmicatius i amb tasques 
coronades sempre per í'éxit; input sempre comprensible que permet a l'aprenent 
formar-se intuícions sobre com funciona la llengua, construir-ne les regles i adquirir-
ne el vocabulari; utilització de la llengua de manera natural com a vehicle de 
comunicado -per parlar de coses i per fer coses relacionades amb els continguts del 
curriculum, sempre dins un aprenentatge contextualitzat, ben estructurat i amb molt de 
suport visual. 

-Professorat: sempre personal molt qualificat i bilingüe durant tota l'etapa d'Edu
cació Infantil i Educado Primaria. 

Les mateixes variables que han condicionat el programa serán les que servirán per 
concretar les característiques del seu Disseny Particular, disseny que vindrá mes 
explícit en altres documents i legislado que la Conselleria anirá publicant posterior-
ment. Com a punts genérics de cada Programa hi caldrá especificar: 

a) Objectius específics: 
-Lingüístics (domini pretés de les dues llengües). 
-Cognitivoinstructius. 
-Socioafectius (respecte mutu entre cultures). 
b) Moment d'introducció de la lectoescriptura en cadascuna de les tres llengües al 

llarg de les diferents etapes. 
c) Tractament que cal donar a la 2a. i 3a. llengua abans que no arribe el moment de 

treballar-les a nivell escrit. 
d) Proporció d'árees impartides en valencia i castellá en cadascuna de les diferents 

etapes. 
e) Metodologia: 
-Enfocament didáctic de cadascuna de les tres llengües. 
-Tractament de la llengua en les diferents árees d'estudi. 

* El Decret 20/1992, de 17 de febrer, del Govern Valendá, peí qual estableix 
el curriculum de l'Educació Primaria a la Comunitat Valenciana (DOG V. 1728 de 
20-2-1992). A l'Article sisé, punt 2. preveu que «la metodologia propia del Programa 
d'immersió, com a programa lingüístic específic, comporta l'ajornament de la introduc-
ció de l'área castellá (llengua i literatura) fins el 2n. cicle d'aquesta etapa». 
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* Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització' funcionament 
deis centres docents que depenen de l'esmentada Conselleria. Assenyala que: 

Els horaris deis centres que tinguen autoritzat el programa d'immersió, com a 
programa lingüístic específic, s'adaptaran de manera que, d'acord amb el que 
preveu l'article 6.2 del Decret 20/1992, de 17 de febrer, i amb el seu projecte 
educatiu aprovat, puguen posposar la introdúcelo de l'área de Castellá: llengua 
i literatura, fins el segon cicle de l'Educació Primaria7 

* Resolució de 30 de juny/1992, de les Direccions Generáis d'Ordenació i 
Innovado Educativa, de Centres i Promoció Educativa i de Régim Económic i de 
Personal per la qual es dicten instruccions complementáries per a l'organització 
i funcionament deis centres docents mantinguts amb fons públics i que depenen 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana. En 
l'apartat 2, Programes d'educació bilingüe planteja: 

2.1. Programa d'immersió lingüística i Programa d'enseny ament en valencia: Els 
centres que fan ensenyament en valencia o que están incorporáis al programa 
d'immersió lingüística, els quals compten amb recursos personáis, destinaran 
aquests a la realització de les accions especifiques previstas en el programa 
aprovat. 

Els equips directius establiran les mesures organitzatives oportunes per tal de 
garantir la coordinació deis mestres de suport adscrits al programa d'immersió, 
amb l'assessoria de didáctica del valencia. 

La direcció deis centres que realitzen aquests Programes manifestaran al Servei 
d'Ensenyament del Valencia les necessitats especifiques que puguen ocasionar 
en el centre, per tal que aqüestes siguen incorporades, quan siga de la seua 
competencia, al pía d'actuació de l'assessoria didáctica del valencia. 

* Equip Programa de Reforma (1993) Projecte Curricular d'Educació Prima
ria, Valencia, CoHecció «Materials per al desenvolupament curricular», Gene
ralitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. El document 
assenyala aí punt 1.2. «Elaborado del Projecte Curricular d'etapa en el marc del 
programa d'educació bilingüe per qué s'opte», el següent: 

a) Programa d'immersió, dirigit a alumnes majoritáriament castellanoparlants. El 
valencia és la primera llengua escolar i s'introdueix progressivament el castellá. 
S'utilitza una metodología específica que permet a l'alumnat beneficiar-se deis avan-
tatges d'un aprenentatge primerenc de les dues llengües. 

(7) Aquesta mateixa re-
dacció es preveura posteriorment a 
l'article 10 de 1'Ordre de 21 de 
juliol de 1992, que regula 
relaboraciódelprojectecurricular 
i l'horari de l'Educació Primaria. 
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Aquesta metodología es basa en: 1) acusat tractament de la motivació cap a 
l'aprenentatge de la segona llengua; 2) la contextualització de les activitats d'aprenentage 
en mares comunicatius reals en qué l'ús lingüístic afluesca de manera natural com a 
vehicle de comunicado i on l'éxit en la resolució estiga assegurat; 3) la utilització de 
textos comprensibles que permeten a l'escolar intuir el funcionament de la llengua, 
construir les regles i adquirir el vocabulari adequat. 

* En un altre document de suport a l'elaboració del Disseny Particular del Programa 
d'Educació Bilingüe, que els centres han d'elaborar d'acord amb la normativa abans 
esmentada, editat també per la Conselleria d'Educació -S.E.D.E.V.(1993) Una pro
posta de planificado educativa dins el model d'enriquiment d'educació bilingüe en 
el sistema escolar valencia, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia-, va concretant-se el programa en exemplificacions que 
el professorat podrá utilitzar d'acord amb les particulars característiques sociolingüís-
tiques de cada centre: 

-Composició d'alumnes: majoritáriament castellanoparlants. 
-Llengua base d'aprenentatge: el valencia. 
-Temps relatiu a les L2 i Ll: La incorporado del castellá s'ajorna fins al 2n. o 3r. 

de Primaria, en qué comenca el seu tractament com a área i el seu ús progressiu com 
a llengua d'instrucció que, en acabar aquesta etapa, pot arribar a ser del 60% deis 
continguts del curriculum. 

* L' última normativa apareguda fins ara referent ais programes d'immersió lingüís
tica és l'Ordre de 12 de maig de 1994 de la Conselleria d'Educació i Ciencia per la 
qual es regulen el projecte educatiu i 1'horari deis centres d'immersió lingüística. 

Aquesta normativa assenyala que per al curs 1994/95 els alumnes que encetaren 
aquests programes lingüístics el curs 1990/91 en Preescolar iniciaran el segon cicle 
d'Educació Primaria i que, per tant, es fa necessária la regulació de l'acompliment del 
nombre mínim d'hores de l'área de Castellá: llengua i literatura, per la qual cosa 
demana ais centres que han optat per aquest programa que incloguen al seu projecte 
educatiu, dintre del disseny particular del programa: 

1. La proporcionalitat de l'ús vehicular del valencia i del castellá com a llengües 
d'instrucció. 

2, L'horari de les diferents árees, ais diferents cicles, tot respectantel nombre d'hores 
que per cada área s'estableix a l'annex II del Reial Decret 1006/1991. 

Peí que fa a l'horari de l'área de Castellá: llengua i literatura, el disseny particular 
del programa de cada centre podrá optar per una de les possibilitats següents: 
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1) Opció A: 
- Segon Cicle d'Educació Primaria: 280 hores (4 hores setmanals). 
- Tercer Cicle d'Educació Primaria: 280 hores (4 hores setmanals). 
2) Opció B: 
Qualsevol altra distribució horaria que incloga un mínim de 525 hores per a Tarea 

de Castellá: llengua i literatura al llarg de l'Educació Primaria.8 

2.2.) Des de la comunitat educativa: 
Considerant tota la informació (legislado, resolucions, instmccions...) que acabe 

d'assenyalar: Quéés, aleshores, un programa d'immersió per ais centres escolars que 
l'han d'aplicar i les famüies que hi han d'optar? Está realment ciar el que es pretén 
amb un programa educatiu d'aqüestes característiques? 

La mes explícita de les característiques que distingeix una experiencia escolar 
d'aquest tipus és el fet que bona part de les interaccions i activitats escolars hi son 
vehiculades a través d'una llengua que no és la familiar de 1' alumnat. Aquesta situació, 
si tenim una perspectiva histórica bastant recent, no sembla que siga una característica 
educativa nova, durant molts anys 1' alumnat de l'Estat espanyol va rebre l'ensenyanca 
exclusivament en castellá... 

Per qué considerem, dones, els programes d'immersió com una experiencia 
escolar nova ? En qué consisteix aquestapretesa novetat? Quina és la diferencia entre 
aixó que ara anomenem immersió i moltes d'aquelles altres situacions amb canvi de 
llengua entre la llar i Vescola? 

Investigadors de tot el món han analitzat nombrosos programes escolars 
desenvolupats a través de dues o mes llengües. Si bé aquests estudis no son encara 
concloents respecte a totes les variables analitzades, sí que en tots ells apareix un 
argument comú: 

Els nivells de coneixements assolits respecte a la llengua familiar, una segona 
llengua i íins i tot una tercera, no son sempre conseqüencia directa del nombre 
d'hores que ¡'escola hi naja dedicat ... Un programa es bi o plurilingüe en la 
mesura que els seus alumnes adquireixen aqüestes llengües a la fi del cicle 
educatiu. La novetat está en els criteris mesurats a l'hora de plantejar-se el canvi 
de llengua (...), 

tal com ha estat plantejat recurrentment per diversos especialistes en el tema (Artigal 
1989: 18). 

Per aquesta rao, aspectes com els que assenyalaré son fonamentals per a una bona 
aplicado del programa: 

a) La presencia social i Festatus de la llengua de casa no s'han de sentir mai 
amenacats peí fet d'assistir a un ensenyament en una llengua diferent a la que 
habitualment utilitzen en l'ámbit familiar. 

(8) Fins ací tota la norma
tiva oficial -textos legáis, 
instruccions i documents editats 
per ía Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia- apareguda 
entre els anys 1990-1994 i que ha 
anat regulant í clarifican! i'aplica-
ció deis Programes d'immersió al 
País Valencia. 
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b) Les actituds d' alumnes i pares envers la propia llengua de casa i la nova de 
1' escola sempre han de ser positives. 

c) La qualitat de les interaccions que tant el professorat com l'alumnat vehiculen a 
través de la nova llengua serán realitat sempre que les técniques i els tractaments 
pedagógics siguen els adequats per a un programa d'aqüestes característiques. 

El plantejament d'immersió lingüística parteix del fet que una llengua s'aprén en 
la mesura que s'usa en relació a altres coses. 

Com es pot aprendre una llengua des del seu ús si aquesta nova llengua no es 
coneix? Com és possible aprendre coses si no es coneix la llengua que vehicula les 
activitats d'ensenyament-aprenentatge que es realitzen a l'aula? 

Evidentment aqüestes dues qüestions son encertades en la mesura que el sentit 
comú ens porta a pensar que, en definitiva, com indiquen Serra i Vila (1992: 26): 

l'educació bilingüe des d'aqüestes premisses condueix aun carrero sense sortida 
ja que si no s'entén res tampoc no s'aprén res i, conseqüentment amb aixó, hom 
podría pensar que els xiquets ixiquetes la llengua familiar del quals no coincideix 
amb la de 1'escola estarien condemnats al fracás escolar. D' altra banda, el mateix 
sentit comú ens diu que si a dibuixar s' aprén dibuíxant i a caminar, caminant, no 
sembla tampoc massa agosarat pensar que a parlar i a escriure s'aprénparlant 
i escrivint sobre les nostres coses, necessitats i interessos. 

Óbviament, res de tot aixó no ho aprenem a fer sois sino que algú que en sap mes 
que nosaltres ens guia en aquest procés. 

Aleshores, qué ha de procurar i esperar la comunitat escolar d'un programa 
d'immersió lingüística? Des del meu punt de vista: 

* Una decidida aposta per la Normalització Lingüística del nostre País. Sabem que 
la normalització no és responsabilitat exclusiva del Sistema Educatiu, pero aquest té un 
paper fonamental en la formado del coneixement, domini i ús que de la llengua faran 
les futures generacions. L'escola es converteix així en un ámbit privilegiat de 
consciéncia i recuperació lingüística i cultural i, ensems amb aixo, en instrument 
fonamental de canvi dins la societat. 

* Si la immersió es fa bé, és una oportunitat per esdevenir individus plurilingües 
i multiculturals. 

* Que l'alumnat que hi assisteix, a mes de teñir una excel-lent competencia en 
ambdues llengües, tinga una actitud mes positiva davant el fet diferencial lingüístic, j a 
que aquest ensenyament, per a Y alumnat que té el castellá com a llengua habitual, és 
l'únic no discriminatori língüísticament per la rao expressada anteriorment. 
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III. IMPLANTACIÓ I EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA DTMMERSIÓ: PERS
PECTIVA HISTÓRICA 

No podem parlar del que ha significat la implantado i evolució deis programes 
d'immersió lingüística al País Valencia sense una mínima perspectiva histórica que 
faca mes entenedor el moment en qué s'aprova la L.U.E.V. i quina era aleshores la 
situació sociolingüística en el nostre País. 

Abans de 1983 la presencia de la llengua a l'ensenyament no passava de ser 
simbólica o, si ho preferiu, de resistencia. 

Així podem dir que a partir del curs 83-84 la introducció de la llengua a l'ensenya
ment es generalitza, encara que no ho fa al mateix ritme en tots els centres, localitats 
i comarques valencianes. A hores d'ara, encara resten centres on el valencia s'imparteix 
per sota deis horaris legáis i, fins i tot, hi ha grups d'alumnes que no en reben cap classe: 
preescolars, segona etapa... depén per on comencen, si teñen prou professorat reciclat, 
etc. 

En el curs 83-84,10 centres de les comarques mes valencianitzades aproven Uurs 
plans específics per a l'ensenyament en valencia, i a partir d'aquell any el nombre 
d'escoles valencianes creix cada curs de manera progressiva. A les comarques on la 
reculada de l'ús social de la llengua ha estat mes intensa el procés és molt mes lent i 
irregular. Será en aquests nuclis urbans on prendrá eos una demanda social, minoritaria 
pero significativa. 

Assabentats educadors i f amílies que l'ensenyament assignaturitzat de la llengua no 
dota els alumnes de suficient competencia lingüística i comunicativa, demanden un 
model d'escolarització que propicie, diguem-ho així, un «bilingüisme actiu». Tal 
sensibilitat fou recollida per 1'Administrado Educativa Valenciana des del Servei 
d'Ensenyament del Valencia, que ja coneixia Texperiencia d'altres comunitats bilin
gües de l'Estat espanyol, i la va dur ais diversos nivells de l'Admínistració Educativa 
per tal de fer possible una oferta que es generalizara en tots els municipis de les 
comarques valencianes on l'ús social de la llengua havia retrocedit de manera alarmant 
en els darrers decennis. 

Malgrat tota la legislado que possibilitava l'aplicació deis programes d'immersió 
lingüística a pobles i comarques frontereres amb aquelles historicament 
castellanoparlants, així com a comarques «mixtes» -on les poblacions, tot i pertányer 
a una mateixa comarca, unes son castellanoparlants i les altres valencianoparlants-, la 
generalització d' aquest ensenyament es veia molt llunyana. Hi havia una rao molt 
concreta: «L'ensenyament en valencia s'havia defensat i es continuava defensant, 
exclusivament, com un ensenyament en la llengua materna». 

Aquests arguments no ens eren válids -concretament a la comarca del Baix 
Vinalopó. Possiblement a Crevillent i Santa Pola podrien funcionar, encara mes al 
Camp d'Elx, amb un percentatge del 65% de valencianoparlants, pero es donava i 
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encara es dona la contradicció de l'autoodi a la propia llengua, difícil d'esborrar després 
de tants anys abocats cap a la castellanizado, considerada com a símbol de progrés 
cultural i sobretot social. 

Va ser a Elx -ciutat eminentment industrial, amb un índex d'immigració molt 
elevat durant els últims trenta anys segons les dades facilitades peí cens de l'any 83 
quanta la situado lingüística (únicamentel 34% de lapoblació era valencianoparlant, 
aqüestes dades a hores d'ara no han canviat substancialment segons el cens de 1991)- on, 
durant el curs 84-85, a través d'uns articles apareguts en revistes especialitzades, en que 
s'informava sobre els bons resultats que els Programes d'immersió Lingüística tenien 
a Catalunya i al País Base, autonomies amb dues Rengues oficiáis, així cora de les 
investigacions fetes al Quebec i a d'altres paísos europeus, ens plantegem la necessitat 
de documentar-nos sobre aquest tema, pensant en \a possibilitat d'una alternativa 
d'accés a l'ensenyament en valencia deis xiquets i xiquetes no-valencianoparlants 
d'aquesta comarca i, per suposat, de totes aquelles zones que sociolingüísticament 
teñen unes condicions semblants. És així com des del Gabinet d'Ús i Ensenyament del 
Valencia, mitjangant el trebaU informatiu del coordinador per a l'ensenyament del 
valencia, plantegem una campanya informativa a tota la comunitat educativa, recolza-
da per VAjuntament d'Elx, que tot seguit dona els seus resultats amb l'inici deis Primers 
Programes d'immersió Lingüística. 

El temps ens ha donat la rao i aquella iniciativa que es prengué durant el curs 85-
86 en una Escola Infantil Municipal dElx, «Don Julio», i que continua l'any següent 
en tres Escoles Infantils Municipals -«Don Crispín», «Don Honorio» i «Els Xiquets»-
i dues Escoles Publiques -«Blasco Ibáñez» i «El Palmeral»-, ha fet possible que durant 
el curs 96-97, 11 anys després, hi haja 151 escoles en tot el País Valencia on 19.600 
alumnes d'ensenyament primari assisteixen a Programes d'immersió Lingüística. 

Des d'aquest programa, a les poblacions que tenien oferta d'Escoles Infantils, ja 
foren municipals o de Conselleria, es va procurar treballar possibilitant ais xiquets i 
xiquetes de 2 i 3 anys un bilingüisme precoc, des del contacte al mes aviat possible amb 
la llengua de l'escola, en el nostre cas el valencia. I així va ser com a ciutats com Elx 
i Alacant, les seues escoles municipals i posteriorment una escola infantil de Conselle
ria van ser fonamentals per a la continuitat de I'oferta en les escoles de primaria, ja que 
era d'on partía la demanda que, posteriorment, tindrien els centres públics. 

Segons les dades del curs 93-94, d'un total de 53 escoles infantils consultades, 42 
municipals i 11 de Conselleria, 29 ofertaven ensenyament en valencia, 14 el programa 
d'immersió lingüística i 10 ensenyament exclusivament en castelld. 

Les dades adjuntes il-lustren I'oferta que, des de les escoles que pertanyen a la 
Conselleria d'Educació o son de propietat municipal, es realitza d'aqueste programes. 
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Escoles 
infantils 

Municipals 

Conselleria 

% Totals 

País 
Valencia 

*A. 

*V. 

*c. 

c. 

A. 

V. 

Total 
consultades 

13 

25 

4 

2 

4 

5 

537 82% del 
total 

Ensenyament 
en valencia 

4 

18 

4 

0 

1 

2 

29 / 50% 

Imtnersió 
lingüística 

7 

5 

0 

0 

2 

0 

14/24% 

Ensenyament 
en castellá 

2 

2 

0 

0 

1 

3 

10/17,2% 

* A: Alacant; V: Valencia; C: Castelló. 

IV. CONCLUSIONS 

Estatus de la Uengua de casa, actitud i motivació respecte a la llengua de 1'escola, 
i adequat tractament pedagógic, son tres requisits, no únics pero síbásics i indispensa
bles, per a un programa de can vi de llengua enriquidor i eficac. No obstant aixó, no hem 
d'oblidar que una opció escolar amb canvi de llengua no és mai una opció solament 
lingüística. Té sempre una dimensió social, respon a una intenció d'aquells que 

(9) La totalitat d'escoles 
infantils de Conselleria d'Educació 
i municipals és de 58, la qual cosa 
representa que han contestat 
aproximadament el 91% del total, 
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V assumeixen i laproposen. Totadecisió entorn deis objectius lingüístics de l'ensenya-
ment és sempre sensible a un context social i a unes intencions personáis i coHectives. 
La.llengua és un deis instruments mes eficagos amb qué homes i dones constmím la 

< q ^ ^ « ^ ^ ^ nostra identitat personal i la nostra pertinenca a un grup. Per aixó, en una societat com 
--v^V^ ^ ^ ^ la nostra, que té una llengua propia minoritzada i que, si mes no, alguns i algunes tenim 

//)^1 ^M la voluntat de recuperar, el programa d' immersió esdevé un instrument molt potent per 
\.///yjtsk\ ^^w aconseguir-ho, sempre que es donen els requisits indicáis anteriorment. Amb altres 
¡6 Í§5^3 ^ ^ T ^ paraules: respecte ais programes d'immersió la voluntat política és sempre essencial, 
71 \\?$Bi ^^L P e r si s ° l a m a i n o és suficient ni en un sentit ni en un altre. Altres consideracions 

\Wl ^ ^ L sociológiques, psicológiques i pedagógiques son inevitablement necessaries. 

TUDI TORRÓ I FERRERO 

Direcció Territorial Educativa (Alacant) 
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