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A GRANOLLERS

EL CATALÀ A LINSTITUT 
DE BATXILLERAT 
per Sebastià Bech i Jordi Cassany

L’ensenyament del català durant els dar-
rers quatre anys ha hagut de plantejar-se, 
sortosament, un seguit de problemes sor-
gits de la seva «oficialització» als progra-
mes d'Ensenyament General Bàsic, del Bat-
xillerat Unificat Polivalent i de la Formació 
Professional. Tot i que abans de l’any 1978 
alguns centres de casa nostra, avançant-se 
a les disposicions legals d’aleshores, ja 
s'ocupaven modestament —perquè no era 
tolerada altra actitud— de l’ensenyament 
del català, és durant aquests darrers anys 
que ha estat necessari plantejar-se la seva 
sistematització pràcticament partint de 
zero; ço és, ha calgut analitzar les dife-
rents situacions sociolingüístiques, huma-
nes i didàctiques, completant, substituint 
o introduint allò que l’eficàcia pedagògica 
ens ha aconsellat o exigit.

Aquestes anàlisis i valoracions dels darrers 
quatre cursos ens posen en condicions 
d'exposar avui les impressions a què ha 
arribat el nostre Seminari de Llengua i 
Literatura Catalanes.

L’Institut d’Ensenyament Mitjà «Roser Puja-
des» de Granollers té, enguany, 1.500 alum-
nes i compta amb 8 professors de Llengua 
i Literatura catalanes. És difícil de precisar 
l'àmbit pedagògic d’aquest centre dins del 
Vallès Oriental: la nostra comarca partici-
pa, alhora, d’aquella antiga immigració in-
controlada i de la ruralia propera a la capi-
tal de comarca; d'altra banda, els Instituts 
de Batxillerat més pròxims (La Garriga, 
Cardedeu i Sant Celoni) no ofereixen en-
senyament nocturn, motiu pel qual el nos-
tre centre abasta també aquestes zones. 

Lalumnat de l'Institut de Granollers és, 
Per tant, una mostra complexa i marcada-
ment heterogènia de les dificultats a què 
està abocat l’ensenyament del català al 
nostre país. En iniciar el curs 81-82 vam 
confeccionar dues enquestes de caràcter 

sociolingüístic (la primera —vegeu l’an- 
nex— és basada en una altra que el Col-
legi de Doctors i Llicenciats de C. i B. ha-
via preparat l’any 1977). En aquest treball 
presentarem algunes dades que ens oferi-
ren i hi reflexionarem.

LLENGUA FAMILIAR DELS ALUMNES

Encara que la major part dels alumnes de 
l'Institut (74 %) ha nascut a Catalunya, 
al País Valencià o a les Illes, la forta im-
migració que ha rebut el Vallès Oriental 
els darrers anys fa que al Centre predomi-
nin lleugerament els alumnes provinents 
de famílies castellanoparlants. Així, mentre 
que més de la meitat dels nostres alumnes 
(52,5 %) procedeix de famílies que només 
fan servir el castellà com a vehicle de co-
municació familiar, sols un xic més d'un 
terç (37,8 %) prové de llars en què s’usa 
exclusivament el català. La resta (9,7 %) 
assegura que a casa seva es fan servir in-
distintament ambdues llengües (qüestió 3). 
Segons aquestes xifres podem pensar que 
gairebé la meitat dels nostres alumnes 
(47,5 %) prové de famílies catalanopar-
lants o, més o menys, bilingües i que ha 
après a parlar el català a casa. Cal fer 
notar, d'altra banda, que només dos terços 
del nostre alumnat nascut als països de 
parla catalana (64,4 %) té com a llengua 
familiar el català (qüestions 1 i 3).
En els moments actuals, en què gairebé 
s'ha aturat la immigració, però arriben a 
l'Institut els fills dels nouvinguts els dar-
rers anys, continua disminuint el percen-
tatge d'alumnes provinents de llars catala-
noparlants o bilingües; mentre que a tercer 
de BUP i a COU representen més de la 
meitat (entre 52,7 % i 58,2 % segons els 
grups), a primer i segon de BUP represen-
ten un xic més d’un terç (entre 27,9 % 

i 44,1 %, segons els grups). En aquest 
canvi tan brusc, de segur, intervenen, a 
més dels factors demogràfics, d’altres que 
caldria escatir, com la creació d’un Institut 
a La Garriga que ens resta alumnes cata-
lanoparlants en els cursos baixos.

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
CATALANA

Partirem de l’autoavaluació que fan els 
nois i noies del nostre Centre de llur co-
neixement de la llengua catalana (qües-
tions 4 i 5).
Malgrat la gran incidència del castellà a 
Granollers i rodalies, la major part de l'a- 
lumnat (86,4 %) pensa que entén bé el 
català. Només una petita part (12,7 %) 
creu que l’entén amb dificultat i són ex-
cepció els qui diuen que no el comprenen 
(0,9 %).
Prop de dos terços dels alumnes (62,3 %) 
opina que sap parlar bé el català i encara 
no un terç (30,2 %) diu que el parla amb 
dificultat. Hi ha, però, un petit nucli que 
pensa que no el sap parlar (7,5%).

CONEIXEMENT DEL CATALÀ PER PART 
DELS ALUMNES DE FAMÍLIES 
CASTELLANOPARLANTS

Les dades anteriors són prou interessants 
perquè ens mostren que molts del nois 
i noies que omplen les aules del nostre 
Centre i que provenen de famílies caste-
llanoparlants han après més o menys bé 
a entendre i a parlar el català fora de la 
llar en les seves relacions socials normals 
i a l’escola.

Analitzant-ho amb una mica més de detall 
podem veure que, dels alumnes nats al 
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si de llars castellanoparlants, tres quartes 
parts (74 %) creuen que entenen bé el 
català i una mica menys d’un terç (28,3 %) 
pensa que el parla bé.
Amb tot, resta un nucli important d’a-
quests alumnes provinents de famílies cas-
tellanoparlants que no ha après a parlar 
bé en català (71,7%) o que no l'entén bé 
(26 %).
Només una petita part d’aquests alumnes 
amb problemes lingüístics té menys de 
cinc anys de residència a Catalunya. En 
molts casos es tracta de nois i noies que 
viuen en zones en què gairebé tothom és 
immigrat i que, per acabar-ho d'adobar, ha-
vien assistit a escoles estatals amb majo-
ria de castellanoparlants en les quals no 
havien tingut mai classes de català.

ACTITUDS GENERALS DE L’ALUMNAT 
ENVERS LA LLENGUA CATALANA

Les preguntes dels números 6, 7, 8 i 9 
de l’apèndix ens permeten una aproxima-
ció a l’actitud lingüística general del nos-
tre alumnat, tant a l'Institut com en la 
relació amb el món exterior.
A la qüestió 6 (Parles català dins d'un grup 
de persones que parla en català?) respon 
afirmativament més de la meitat dels alum-
nes (59,4 %). Aquest percentatge, que s'a-
costa molt al dels qui creuen parlar bé el
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català (qüestió 5), deu ser el real de cata-
lanoparlants del nostre Centre.
Aquest ús de la llengua catalana, però, es 
modifica notablement si en una conversa 
entre persones que entenen el català hi 
ha algun interlocutor que parla en castellà 
(cosa ben freqüent, atès que una quarta 
part dels alumnes parla sempre en cas-
tellà); aleshores, com mostra la qüestió 7, 
només s'expressa en català una quarta part 
dels alumnes (29,6 %), mentre que un terç 
dels estudiants (32,7 %) diu que vacil·la 
d'usar l’una o l’altra llengua.
L’actitud psicolingüística de l’enquestat en-
front d’una situació no prevista, al carrer 
per exemple, és prou significativa; l’ús del 
català, llavors, també es restringeix sensi-
blement, ja que menys de la meitat dels 
alumnes (43,1 %) s’adreçaria a un desco-
negut en la nostra llengua. Això posa de 
manifest un subtil ús diglòssic del català 
en el sentit que el castellà assegura una 
comunicació més còmoda, menys enutjosa 
o més econòmica.
Això no obstant, la major part dels qui 
consideren tenir dificultat a l'hora d’expres- 
sar-se en la nostra llengua troben interes-
sant i positiu saber parlar el català (85 %). 
Aquesta actitud essencialment favorable 
facilita el nostre treball com a professors 
de llengua catalana.

ACTITUD DELS ALUMNES ENFRONT
DE L’ENSENYAMENT EN CATALÀ

Podem completar aquest quadre general 
veient les actituds envers l'ensenyament 
en català a l'Institut (qüestió 10). La mei-
tat dels alumnes (50,8 %) s'hi mostren fa-
vorables i àdhuc interessats. Aquest per-
centatge, tanmateix, és inferior al que ha-
víem donat per als catalanoparlants.
Probablement la llei d’economia de l’es- 
forç, la rutina i algunes actituds ideològi-
ques provoquen l'aparició d'un nucli impor-
tant que «passa» de la qüestió (26,5 %) 
o que simplement troba que no és interes-
sant (22,7%).
La darrera pregunta proposada (qüestió 11) 
—única amb component ideològic explí-
cit— mostra que una ampla majoria dels 
estudiants (66,4 %) desitja l’ensenyament 
en català o predominantment en català.
Aquestes actituds, reflectides en els nú-
meros que hem vist, són certament enco-
ratjadores per a la nostra tasca; però no 
deixen de ser sovint contradictòries i preo- 
cupants, ja que mostren que encara som 
lluny de la plena normalització de la llen-
gua catalana.

L’APORTACIÓ DEL CLAUSTRE

En un Centre de Batxillerat com el nostre, 
en què cada any es produeix un índex for-
ça elevat de trasllats, hi ha professors pro-
vinents d’arreu d’Espanya: molts pensen 
arrelar a Catalunya, d’altres esperen poder 
retornar aviat a llurs llocs d’origen. Val 
a dir, però, que el conjunt del Claustre 

—tant els nouvinguts com els que no ho 
són— té un gran respecte i un gran inte-
rès envers les nostres coses, com ho mos-
tren diversos fets: l'aprovació sense difi-
cultats d'una declaració de principis, que 
encapçala el Reglament d’Ordre Intern, re-
ferent a la necessitat de la normalització 
de l'ús de la llengua catalana; la notable 
assistència als cursos de reciclatge de ca-
talà, ¡'absència de conflictes lingüístics 
plantejats pel professorat...
L'influx dels professors de les diverses as-
signatures ha ajudat a conformar part de 
les actituds positives dels alumnes envers 
la llengua catalana, mitjançant una tasca 
de conscienciació. Però llur col·laboració en 
la promoció de la nostra llengua pren un 
relleu especial en l’esforç d’aconseguir 
un ensenyament en català, que es va con-
solidant.
Caldrà que comentem ara els resultats de 
l’enquesta que vam passar als represen-
tants dels alumnes sobre la llengua en què 
es fan les classes, excloent les assignatu-
res impartides pels Seminaris de Llengua 
i Literatura catalanes i castellanes.
Hem pogut constatar, doncs, en primer lloc, 
que una cinquena part de les hores de 
classe (20,3 %) es fan exclusivament en 
català. Aquest percentatge pot semblar 
baix, però cal tenir en compte que, a més, 
una quarta part de les hores (24,6 %) s’im-
parteix bàsicament en català amb alguns 
aclariments en castellà, a fi que els alum-
nes que encara tenen dificultats de com-
prensió puguin seguir bé les explicacions 
de! professor. Podem considerar, doncs, 
que en conjunt es donen en català gairebé 
la meitat de les hores de classe de l’Ins-
titut (44,9%).
L’enquesta ens revela, encara, una altra 
dada que caldrà interpretar: una petita part 
de les hores de classe (8,4 %) es fa en 
castellà amb comentaris ocasionals en ca-
talà. En principi es tracta de professors 
catalanoparlants que han decidit d’usar el 
castellà per alguna de les raons següents: 
inseguretat produïda per una manca de for-
mació lingüística catalana prou sòlida, op-
ció personal de l'ensenyant o oposició de 
l'alumnat a rebre les classes en català.
El nombre de classes fetes exclusivament 
en castellà (46,6 %) ens deu apropar força 
al percentatge de professors castellano-
parlants.
El balanç, doncs, de les actituds i aporta-
cions del professorat és encoratjador, però 
caldria contrastar-lo amb una dada parado-
xal que ens torna a fer tocar de peus a 
terra: l’alumnat, tot i acceptar majoritària-
ment l'ensenyament en català, continua es-
crivint els exercicis, exàmens i notes de 
classe en castellà en una proporció no 
gens menyspreable.

NIVELL GENERAL DELS ALUMNES NOUS

L’Institut acull alumnes de tota mena de 
procedències socials, culturals i educacio- 
nals, i en conjunt, ho hem vist a l’enques- 
ta, aquests 1.500 alumnes integren un ven-

12 [444]



tall de coneixements de llengua catalana 
prou ampli per a justificar una reflexió se-
riosa sobre la didàctica de l’ensenyament 
del català al nostre Centre.
Bé que cada any ingressen alumnes nous 
a tots els cursos, lògicament el Primer és 
aquell que ens obliga a plantejar uns cri-
teris de treball prou clars que combinin 
¡'eficàcia en l’ensenyament i la integració. 
Si bé enguany predominen a primer de BUP 
els alumnes provinents de famílies en què 
només es parla castellà (vers un 60%), 
la major part de l’alumnat (vers un 80 %) 
entén bé el català i un xic més de la mei-
tat (vers un 58 %) pot mantenir-hi una 
conversa amb fluïdesa.
Un poc més de la meitat dels nostres alum-
nes arriba en condicions per a rebre un 
ensenyament de la llengua en què es pu-
guin combinar còmodament l'aprenentatge 
oral i l’escrit que preveu la programació 
oficial. Entre aquests alumnes, però, hi ha 
nivells molt diversos, segons llurs escoles 
d'origen: hi trobem des del catalanoparlant 
que a penes ha fet mai català al seu col-
legi fins al castellanoparlant que domina 
força bé la nostra llengua tant oralment 
com per escrit.
Malgrat els tres cursos de català, que teò-
ricament s'han fet ja a l’EGB, gairebé la 
meitat dels alumnes ingressa a l’Institut 
tenint, encara, problemes de comprensió 
i, sobretot, d’expressió oral. Alguns no han 
tingut classes de català, d’altres han rebut 
un ensenyament poc adequat, com ho de-
mostra ei fet que es defensen millor per 
escrit que no pas oralment. En aquest grup 
hi ha qui, desconeixent el més elemental 
de la fonètica catalana, «domina» les re-
gles ortogràfiques, o qui, tenint nocions de 
pronoms febles, és incapaç d'usar correcta-
ment les formes verbals més usuals, o qui, 
coneixent mots força complicats, és inca-
paç d’usar el vocabulari bàsic...

OPCIONS PRESES

Davant les característiques del nostre 
alumnat, se’ns presentaven dues opcions: 
establir dos nivells separats o mantenir 
els grups-classe. En el primer cas els alum-
nes treballarien agrupats d'acord amb llur 
grau de coneixements. En el segon cas 
resultaria molt difícil motivar simultània-
ment tots els alumnes i, en la hipòtesi 
millor, s'acabaria treballant per grups dins 
la mateixa aula.
Al nostre Institut hem optat per establir 
dos nivells de treball a Primer i a Segon. 
Abans es feia fins a Tercer, però ens va 
semblar innecessari. Aquesta divisió ens 
permet de treballar més específicament la 
comunicació oral als nivells «baixos» i atu-
rar-nos tant com calgui en les estructures 
bàsiques. No ens sembla que el fet d’es-
tablir dos nivells diferents per a la classe 
de català margini alguns alumnes: de fet, 
els grups-classe també se separen per fer 
anglès, francès, assignatures complementà-
ries o pràctiques. D’altra banda, si mirem 
els resultats, veiem que a Tercer, curs en 

què van plegats, tots els alumnes ja tenen 
una base que els permet de treballar con-
juntament, encara que no s’hagin superat 
del tot molts problemes d’expressió.

CONCLUSIÓ

Malgrat el nombre elevat d'alumnes i pro-
fessors castellanoparlants del nostre Cen-
tre de Batxillerat, creiem que, a grans trets, 
s'hi donen unes actituds generals favora-
bles tant envers l’aprenentatge de la nos-
tra llengua com envers l’ensenyament en 
català, el qual és possible, entre d'altres 
factors, gràcies al grau notable de bilin-
güisme passiu dels estudiants que tenen 
el castellà com a llengua materna.
La normalització de l’ús del català, però, 
fins i tot en el cas dels mateixos alumnes 
catalanoparlants, està lluny d’assolir-se. Per 
adonar-nos-en, només caldria fixar-se en les 
converses dels passadissos o del pati de 
l'Institut, en les lectures espontàniament 
triades pels alumnes o en la llengua en 
què majoritàriament es prenen les notes 
de classe o es fan els exàmens.
Des d'un punt de vista estrictament aca-
dèmic, l'assignatura de català ha superat 
l’estadi de «maria» i els estudiants se la 
prenen amb el mateix interès que mostren 
envers les altres matèries escolars. Exis-
teixen, però, petits nuclis provinents de 
les zones més castellanitzades que en 
«passen» força.
L’ensenyament dels alumnes castellanopar-
lants topa amb alguns problemes especí-
fics. En primer lloc, cal assenyalar l'inte-
rès superficial envers el català, que no és 
la llengua dels llibres de text, ni de la rà-
dio, ni de la televisió, ni del cinema, ni 
de les revistes, ni tampoc de certs barris 
o nuclis de població: per a molts la seva 
necessitat és força relativa. En aquestes 
circumstàncies, per a bastants dels nostres 
estudiants, el català és purament una llen-
gua escolar que s’arriba a entendre bé i 
que, fins i tot, en certes ocasions s'intenta 
escriure amb més o menys èxit. De fet, 
hi ha una quarta part dels alumnes que no 
usa mai el català en les converses. Això 
està relacionat, sens dubte, amb una certa 
abundor de casos d’estudiants que, a clas-
se de català, no acaben d’assolir un mí-
nim de fluïdesa en l’expressió oral i que, 
sovint, arriben a patir un autèntic bloqueig 
psicològic. Aquests problemes es veuen 
agreujats, des d'un punt de vista purament 
didàctic, per la dificultat de trobar al mer-
cat el material escolar que s'adeqüi a les 
necessitats d’aquests alumnes.
De cara al futur immediat del nostre Insti-
tut, les perspectives no són gaire falague-
res perquè, encara que cal esperar que les 
properes tongades d’estudiants ens arriba-
ran amb un domini major de la llengua, 
si no s'atura la davallada progressiva del 
nombre d'alumnes catalanoparlants, el ca-
talà es pot convertir, al nostre Centre, en 
una llengua minoritària i purament escolar.

SEBASTIÀ BECH i JORDI CASSANY

Respostes a algunes de les qüestions 
de l’enquesta passada als 1.500 alum-
nes de l'Institut de Batxillerat de Gra-
nollers a l’ínici del curs 1981-82.

1) Procedeixes de: %
1. Catalunya..................................... 73,1
2. País Valencià....................... 0,8
3. Illes......................................... 0,1
4. altres indrets............................ 26,0

2) Vius a Catalunya, País Valencià o 
Illes des de:
1. sempre..........................................73,7
2. fa més de 5 anys........................19,8
3. fa menys de 5 anys .... 6,5

3) Com parlen els teus pares entre 
ells?
1. únicament en català .... 37,8
2. únicament en castellà . . . 52,5
3. en les dues llengües .... 9,7

4) Entens el català?
1. sí........................................... 86,4
2. sí, però amb dificultat . . . 12,7
3. no....................................... 0,9

5) Saps parlar català?
1. sí .............................................. 62,3
2. sí, però amb dificultat . . . 30,2
3. no....................................... 7,5

6) Parles català dins d’un grup de per-
sones que parlen en català?
1. sí .............................................. 59,4
2. no....................................... 24,8
3. depèn................................ 15,8

7) Parles català dins d’un grup de per-
sones que entenen el català?
1. sí .............................................. 29,6
2. no............................................ 37,7
3. depèn................................... 32,7

8) Quan et dirigeixes a un desconegut
parles generalment en català?
1. sí .............................................. 43,1
2. no.............................................. 56,9

9) Si no el parles, t’agradaria parlar-lo?
1. sí .............................................. 85,0
2. no......................................... 2,8
3. m'és indiferent............................ 12,2 

10) Trobes interessant de tenir classes 
(física, història, ciències, etc.) en ca-
talà?
1. sí .............................................. 50,8
2. no.............................................. 22,7
3. m'és indiferent............................ 26,5

11) Creus que l’ensenyament del Batxi-
llerat als Països Catalans hauria de ser:
1. només en català........................13,4
2. només en castellà.................. 4,8
3. en castellà sense desatendre
el català..........................................28,8
4. en català sense desatendre el
castellà ..........................................53,0
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