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El règim lingüístic de Catalunya està regulat per la Constitució espanyola de 1978 (CE), 
per l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 (EAC) i per altra normativa de rang 
inferior, amb un paper destacat de la Llei 1/1998, de política lingüística, que substitueix 
l’anterior Llei 7/1983, de normalització lingüística. Aquest ordenament jurídic estableix, 
en síntesi, que la població té dret a conèixer les llengües oficials, a usar-les en la seva 
vida quotidiana, amb especial protecció davant l’Administració, i a no ser discriminada 
per raons lingüístiques.

A diferència d’altres drets, val a dir que els drets lingüístics de les persones tenen un 
contingut eminentment relacional: el dret d’una persona a utilitzar una determinada 
llengua està condicionat pel dret de la resta de conèixer-la. Quan una persona no 
coneix una determinada llengua, restringeix indirectament la possibilitat de la resta 
d’interlocutors d’exercir el seu dret a utilitzar-la. 

La defensa dels drets lingüístics de la població a Catalunya implica fonamentalment 
garantir un bon coneixement de les llengües oficials i promoure’n l’ús, a més de 
fomentar el coneixement i l’ús d’altres llengües. Aquestes són les bases necessàries per 
aconseguir una societat plurilingüe, que no segregui la població en comunitats 
lingüístiques diferenciades, i que aprofiti la diversitat lingüística com a font de cohesió 
social i de riquesa cultural en un context sociolingüístic i cultural cada cop més 
complex, interconnectat i globalitzat.

En l’assoliment d’aquest repte, el sistema educatiu hi té un paper fonamental, bé 
perquè és font d’aprenentatge de les competències lingüístiques necessàries per a les 
persones al llarg de la vida, bé perquè és un àmbit social determinant per a un segment 
significatiu de la població, el dels infants i adolescents, per garantir l’ús social 
normalitzat de les diferents llengües.

Durant la dècada de 1980, a Catalunya es va anar implementant progressivament un 
model lingüístic escolar fonamentat en la garantia de coneixement de les diferents 
llengües oficials en finalitzar l’educació bàsica obligatòria, sense separar l’alumnat en 
centres per raó de llengua.

Aquest model, establert jurídicament primer per la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de 
normalització lingüística, posteriorment per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, i ja més recentment també per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, va 
obtenir l’aval del Tribunal Constitucional (STC 337/1994, la qual va declarar la 
conformitat constitucional del model lingüístic educatiu dins la Llei de normalització 
lingüística de 1983), i ha comptat amb informes favorables per part d’institucions com 
ara el Consell d’Europa. Aquest model partia de la idea àmpliament compartida que, 
per garantir l’accés al coneixement del català per part del conjunt de la població de 
Catalunya, amb independència del seu origen, i normalitzar-ne l’ús en tots els àmbits 
socials (condicions que no es donaven plenament en el cas de la llengua catalana i sí, 
en canvi, en el cas de la llengua castellana), calia instaurar un sistema de conjunció 
lingüística que tingués el català com a llengua vehicular normalment emprada, que 
garantís el coneixement de les llengües oficials i que, al seu torn, evités el risc 
d’etnicització interna de la població i promogués la cohesió social.

Fa dues dècades, però, arran especialment del debat estatutari, de l’aprovació posterior 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 i finalment de la Sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut (STC 31/2010), el model lingüístic escolar s’ha situat en el 
centre del debat polític i s’han dictat sentències del Tribunal Superior de Justícia de 



6 Resum executiu

Catalunya i del Tribunal Suprem que insten a modificar-lo, sense que, a la pràctica, 
s’haguessin produït prèviament canvis substancials en la seva implementació.

Les darreres sentències judicials relacionades amb el model lingüístic escolar a Catalunya 
reconeixen que el català ha de ser llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament, i 
estableixen que també ho ha de ser el castellà, com a llengua també oficial a Catalunya, en 
la línia del que plantejava la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (STC 31/2010). Els tribunals de justícia, però, han traduït la vehicularitat de la 
llengua castellana al sistema educatiu en una proporció mínima del 25 %.

1. Les llengües d’ús a l’ensenyament al sistema educatiu a Catalunya 

Amb l’objectiu d’aportar evidència empírica al debat sobre el model lingüístic escolar, el 
Síndic de Greuges ha focalitzat l’Enquesta sobre els drets dels infants i adolescents a 
Catalunya de l’edició de l’any 2021 (EDIAC-2021) a analitzar els drets i usos lingüístics dels 
infants i adolescents, amb una especial atenció a l’àmbit escolar. 

Aquesta enquesta, adreçada als centres educatius que imparteixen ensenyaments de 
primària i/o secundària obligatòria, i més específicament a l’alumnat de 5è de primària i de 
3r d’ESO, ha comptat amb la participació de 974 centres de primària, el 43,4 % del total, i 547 
centres de secundària, el 51,0 % del total, i amb la resposta de 52.522 alumnes (26.419 de 
primària i 26.103 de secundària).

D’acord amb l’ordenament jurídic vigent, la llengua vehicular a l’escola pot ser concebuda de 
diferents maneres. 

Des d’una perspectiva holística, la llengua vehicular a l’escola es correspon amb la llengua 
d’expressió i comunicació normalment emprada pels membres de la comunitat escolar, tant 
dins com fora de l’aula. En aquesta línia, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
estableix que la llengua de l’ensenyament no només fa referència a la llengua emprada en 
les activitats educatives dins de l’aula, sinó també fora de l’aula, i no només en les activitats 
lectives sinó també en les activitats administratives dels centres, tant les internes com les 
externes (art. 20). Per la seva banda, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), estableix 
el deure dels centres de definir els projectes lingüístics en el marc dels projectes educatius 
de centre (art. 91), que han d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les 
llengües en el centre, no només a l’aula (art. 14). La mateixa Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, també 
estableix que els centres han d’elaborar i executar un projecte educatiu de centre (art. 120), i 
que el projecte educatiu del centre ha de recollir, entre d’altres, les mesures necessàries per 
compensar les mancances que hi pugui haver en la competència en comunicació lingüística 
en les llengües oficials (art. 121).

I des d’una perspectiva més restrictiva, la llengua vehicular es limita a la llengua emprada en 
l’activitat estrictament lectiva dins de l’aula, la qual inclou la llengua emprada pel professorat 
a l’hora d’impartir matèria i la llengua emprada en la interacció que mantenen professorat i 
alumnat dins de l’aula o també en la interacció que es produeix entre l’alumnat a l’hora de 
treballar en grup les activitats lectives. Mentre en un context de classes magistrals predomina 
la llengua d’impartició de matèria del professorat com a llengua vehicular i d’aprenentatge, 
en un context de classes de treball per projectes la llengua vehicular i d’aprenentatge està 
més determinada per la llengua d’interacció escolar entre professorat i alumnat o entre els 
mateixos alumnes. La mateixa LEC, quan fa menció a la llengua vehicular i d’aprenentatge, 
fa esment a la llengua normalment emprada en les activitats educatives, tant les orals com 
les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les 
àrees, les matèries i els mòduls del currículum (art. 11.2). 
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D’acord amb aquestes perspectives, la llengua vehicular a l’escola està integrada per tres 
components principals: (a) la llengua vehicular a l’aula, que inclou la llengua d’impartició de 
matèria del professorat i la llengua d’interacció a l’aula entre professorat i alumnat o entre 
alumnes; (b) la llengua vehicular al pati, i (c) la llengua vehicular al servei de menjador 
escolar. La normativa vigent d’ordenació curricular i de l’horari escolar permet fer una 
estimació aproximada sobre quant temps tendeix a passar l’alumnat a l’aula (i en quines 
àrees o matèries), al pati o al servei de menjador escolar, i conseqüentment també és possible 
determinar els usos lingüístics que conformen la llengua vehicular a l’escola.

A Catalunya, la legislació estableix que la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge és el català (art. 11.1 LEC), així com també el dret de l’alumnat a 
rebre els ensenyaments en català i en castellà (LOMLOE, disposició addicional trenta-
vuitena). Malgrat que la legislació reserva la denominació de llengua vehicular per al català 
(LEC), en el marc d’aquest informe, s’utilitza el concepte de “llengua vehicular” des d’una 
perspectiva sociolingüística, com a sinònim de llengua d’ús en l’ensenyament i en el centre 
per part dels membres de la comunitat escolar, sigui aquesta el català, el castellà, l’aranès o 
altres llengües, i no des d’una perspectiva jurídica que tingui en compte el tractament 
diferenciat que reben aquestes llengües en el nostre ordenament.

El català i, en menor proporció, el castellà són llengües d’ús al sistema educatiu

D’acord amb les dades de l’EDIAC-2021, a l’educació primària (5è de primària) el català és 
llengua vehicular a l’escola un 62,1 % de la jornada escolar, el castellà, un 33,1 % de la jornada 
escolar, i l’anglès (o altres llengües estrangeres), un 4,7 %. I a l’educació secundària obligatòria 
(3r d’ESO), el català és la llengua vehicular en un 60,6 % de la jornada escolar, el castellà, un 
32,9 %, i l’anglès, un 6,4 %. A més, a l’Aran, també hi ha la llengua aranesa com a llengua 
vehicular a l’escola. En definitiva, a l’escola, tant el català com el castellà són llengües 
vehiculars, sense que aquesta presència sigui residual en cap de les dues llengües, i amb una 
presència de la llengua catalana que no arriba a doblar la presència de la llengua castellana. 

Si prenem com a referència la llengua vehicular a l’aula, tenint present la impartició de l’àrea 
o matèria i la interacció entre professorat i alumnat dins de l’aula, a primària, el català és 
vehicular en un 70,2 % de l’horari lectiu; el castellà, en un 22,0 %, i una llengua estrangera, en 
un 7,5 %, mentre que a secundària, el català és llengua vehicular a l’aula en un 64,4 % de 
l’horari lectiu; el castellà, en un 2l’ESI8,2 % i una llengua estrangera, en un 7,4 %.

Específicament, si prenem com a referència la llengua emprada pel professorat en la impartició 
de les àrees o matèries, excloent l’àmbit d’interacció dins de l’aula entre alumnat i professorat 
(preguntes, etc.) o entre el mateix alumnat (treball en grup, etc.), la llengua d’impartició de 
matèria del professorat és, a primària, d’un 71,6 % del temps en català, un 18,4 % en castellà i 
un 9,7 % en llengua estrangera; i a secundària, d’un 67,3 % del temps en català, un 23,1 % en 
castellà i un 9,6 % en llengua estrangera (i a l’Aran, l’aranès en un 14,9 %).

Més enllà de l’aula, i a diferència del que succeeix en aquest espai, la llengua vehicular al pati és 
majoritàriament el castellà, especialment a secundària (56,5 % dels usos lingüístics en castellà a 
primària i 66,8 % a secundària), i també ho és al servei de menjador a secundària (53,4 % en 
castellà), encara que amb menys intensitat que al pati, per efecte de la llengua emprada pel 
personal monitor amb l’alumnat. A primària, en canvi, la llengua vehicular al servei de menjador 
escolar és majoritàriament el català (57,7 % dels usos), amb menys intensitat que a l’aula.

A diferència de primària, a l’educació secundària obligatòria en el sector públic no hi ha servei 
de menjador escolar a la majoria d’instituts. Aquest fet, tot i les diferències existents entre 
primària i secundària en la presència del català i castellà com a llengua vehicular a l’aula, 
equipara l’estructura de vehicularitat de les llengües al conjunt de la jornada escolar a 
aquestes etapes educatives.
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El model lingüístic escolar a Catalunya s’ajusta a la Constitució i a l’Estatut

El règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya està regulat específicament per l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 2006 (EAC), la Llei 1/1998, de política lingüística, i la Llei 12/2009, 
d’educació (LEC). Tal com ja s’ha esmentat, aquest règim lingüístic prohibeix la separació 
dels alumnes en centres per raó de llur llengua habitual (art. 11.3 LEC); exigeix que en 
finalitzar l’ensenyament obligatori els estudiants han de poder tenir el ple domini de les 
llengües catalana i castellana, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües (art. 10.1 LEC), i estableix que el 
català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu (art. 11.1 LEC).

Les dades de l’EDIAC-2021 anteriorment exposades posen de manifest que la llengua 
majoritàriament emprada a l’escola és el català, i que hi ha usos de la llengua castellana en 
una proporció significativa i com a llengua vehicular.

El Tribunal Constitucional ha establert, per mitjà de la Sentència sobre l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (STC 31/2010), que l’existència de diverses llengües oficials justifica un règim 
de conjunció lingüística en l’ensenyament, la qual cosa significa que totes han de tenir un ús 
vehicular a l’ensenyament, i que la manca de referència expressa a l’ús vehicular de la 
llengua castellana a les lleis que regulen aquest règim lingüístic al sistema educatiu no 
suposa negar que se’n faci ús en els mateixos termes que el català.

Des d’aquesta perspectiva, tot i que les lleis en matèria d’educació no ho especifiquin, val a 
dir que, en termes agregats, d’acord amb les dades de l’EDIAC-2021, tant el català com el 
castellà són a la pràctica llengües vehiculars al sistema educatiu, més enllà de la llengua 
emprada en la impartició de les àrees o matèries lingüístiques, malgrat que el català ho és 
en una proporció més gran. 

Aquesta realitat, l’ús vehicular asimètric amb un pes superior del català, es correspon amb 
el que el mateix Tribunal Constitucional ha admès. 

D’altra banda, la jurisprudència constitucional consolidada no qüestiona els dos pilars bàsics 
de la doctrina formulada per l’STC 337/1994, que va declarar conformitat constitucional del 
model lingüístic educatiu dins la Llei de normalització lingüística de 1983: el primer, la 
inexistència en la Constitució d’un valor o dret fonamental que empari el dret a rebre 
l’ensenyament en una llengua oficial determinada, a partir de la tria de l’alumne o els seus 
progenitors; i el segon, la competència de la comunitat autònoma –en el marc de la legislació 
bàsica estatal– per determinar el model lingüístic des de la perspectiva de la llengua 
vehicular, sens perjudici de les competències estatals per garantir el respecte dels drets 
lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament.
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2. La importància de garantir un model lingüístic escolar basat en el català com a 
llengua vehicular normalment emprada per als drets lingüístics de l’alumnat

El bilingüisme social asimètric i la minorització de la llengua catalana consoliden la 
importància de reforçar la vehicularitat del català a l’escola

A la dècada de 1980, una de les condicions que fonamentava l’ús del català com a llengua 
vehicular normalment emprada al sistema educatiu i en altres àmbits de l’Administració 
pública era el dèficit de coneixement i de normalització de la llengua catalana entre la 
població, en comparació al de la llengua castellana, que impedia la conformació d’una 
societat plenament bilingüe.

Al llarg de les quatre darreres dècades, aquestes condicions han experimentat alguns canvis, 
gràcies en bona part a la tasca desenvolupada pel sistema educatiu durant aquests anys, tot 
i que no s’han revertit completament i encara hi ha una realitat sociolingüística asimètrica.

D’entrada, convé destacar que l’estructura sociolingüística de la població continua tenint un 
pes més important del castellà que del català, i que el català continua essent minoritari com 
a llengua inicial i d’ús habitual de la població. D’acord amb les darreres dades disponibles de 
l’Enquesta d’usos lingüístics a la població, mentre el 55,5 % de la població té el castellà com 
a llengua inicial, només el 34,3 % té el català; i mentre el 56,0 % de la població té el castellà 
com a llengua habitual, en el cas del català aquesta proporció decreix fins al 43,5 %.

Pel que fa al coneixement de les llengües oficials, d’acord amb les dades censals, el 
coneixement de la llengua castellana està pràcticament universalitzat a Catalunya, amb un 
97,5 % de la població que té coneixement en totes les habilitats lingüístiques possibles, però, 
en canvi, en el cas de la llengua catalana, més d’una tercera part de la població no té 
coneixement en totes les habilitats lingüístiques possibles (el 35,3 %) (vegeu el gràfic 1). 

Gràfic 1. Coneixement declarat del català i el castellà de la població de quinze anys i més 
a Catalunya segons lloc de naixement (2018) 

Font: elaboració a partir de dades de l’Enquesta d’usos lingüístics a la població 2018.
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El desconeixement de la llengua catalana per part d’una part significativa de la població 
limita els usos lingüístics d’aquesta llengua per part de la població que no disposa de les 
habilitats lingüístiques per utilitzar-la però també per part de la resta de població, que no pot 
utilitzar-la si no vol assumir el risc de no mantenir una comunicació efectiva.

Aquests desequilibris, però, no s’observen a partir de les dades censals entre la població 
infantil i juvenil. Entre els infants i joves, les desigualtats en el coneixement de la llengua 
catalana i castellana són molt més reduïdes que entre la població adulta, especialment 
gràcies al sistema educatiu, que té un paper fonamental per garantir la bilingüització de la 
població a Catalunya.

D’acord amb les dades censals, per exemple, mentre el 55,7 % de la població total sap escriure 
el català, aquest percentatge augmenta fins el 91,2 % de la població de deu a catorze anys; o 
mentre el 27,6 % de la població estrangera disposa d’aquesta habilitat, sap escriure el català 
el 83,3 % de la població estrangera de deu a catorze anys. 

Aquest és un panorama de bilingüització asimètrica. 

Els principals avenços s’han produït en la millora del coneixement de la llengua catalana 
entre la població, gràcies principalment al paper que ha tingut el sistema educatiu. Des de la 
dècada de 1980, i en el marc d’un context demogràfic amb importants fluxos immigratoris de 
població procedent de l’estranger que majoritàriament no coneixia la llengua, s’ha 
incrementat en gairebé 5 punts percentuals la proporció de població que entén el català, 
gairebé 10 punts la que el sap parlar, gairebé 20 punts la que el sap llegir i gairebé 25 punts 
la que el sap escriure. 

Malgrat la millora del coneixement del català, l’ús social d’aquesta llengua està en retrocés. 

D’acord amb l’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Catalunya, hi ha una reducció 
entre els anys 2003 i 2018 pel que fa a les persones que afirmen fer un ús exclusiu del català 
en diferents àmbits socials, alhora que augmenta el nombre de persones que fan un ús 
exclusiu del castellà en aquests mateixos àmbits (vegeu el gràfic 2).

Gràfic 2. Llengua inicial, d’identificació i habitual de la població de quinze anys i més a 
Catalunya. Percentatges. (2003-2018)

Font: elaboració a partir de dades de l’Enquesta d’usos lingüístics a la població 2003-2018.
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Aquesta tendència a la minorització lingüística en l’ús social del català es deu 
fonamentalment a la incidència de factors sociodemogràfics, econòmics, tecnològics i 
jurídics. La forta incidència del fet migratori d’origen estranger en les darreres dues 
dècades, amb un increment d’1,3 milions de persones des de l’any 2000 fins a l’actualitat, 
sovint amb un desconeixement inicial de les dues llengües oficials, especialment de la 
llengua catalana; les baixes taxes de natalitat, situades actualment en els nivells més 
baixos de les darreres tres dècades, i la defunció de segments de població gran la llengua 
inicial prevalent dels quals era el català, han afavorit que la proporció de població que té el 
català com a llengua inicial hagi decrescut en aquest període. Segons dades de l’Enquesta 
d’usos lingüístics de la població a Catalunya, en el període 2003-2018, aquesta proporció 
s’ha reduït del 40,5 % al 31,5 %, igual que ha succeït amb el percentatge de població que té 
el català com a llengua d’identificació, del 48,8 % al 36,3 %, o com a llengua habitual, del 
50,1 % al 36,1 %.

Si bé no s’ha reduït en valors absoluts la població catalanoparlant en aquest període, que gira al 
voltant dels 2 milions de persones, sí que ho ha fet el nombre de persones que fan una 
identificació exclusiva en català (-171.300) i un ús habitual exclusiu en català (-279.800), alhora 
que s’incrementa en més de 200.000 el nombre de castellanoparlants inicials (vegeu el gràfic 3).

Gràfic 3. Variació de la llengua inicial, la llengua d’identificació i la llengua habitual de la 
població de quinze anys i més a Catalunya. Nombres absoluts (2003-2018) 

Font: elaboració a partir de dades de l’Enquesta d’usos lingüístics a la població 2003-2018.
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El pes de l’ocupació en el sector serveis i de baix valor afegit, sovint amb elevada temporalitat 
i precarietat i unes condicions que no afavoreixen el coneixement i l’ús del català, o la 
revolució tecnològica amb la incorporació de les noves tecnologies, les xarxes socials, etc., on 
el català és llengua residual, o l’impacte del marc d’oficialitat asimètrica de les llengües 
castellana i catalana a Catalunya (art. 3 CE), en què el català no gaudeix del mateix nivell de 
protecció que el castellà pel que fa al deure de conèixer-lo, o també factors institucionals, 
com ara l’escassedat o la ineficàcia de polítiques lingüístiques orientades a garantir el dret 
d’opció lingüística de la ciutadania en les seves relacions comercials, de serveis o amb 
l’Administració pública, són altres factors que també incideixen en el procés de minorització 
de la llengua catalana. 
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A secundària, el comportament sociolingüístic de l’alumnat catalanoparlant i 
castellanoparlant inicial és força diferent. Poc més de la meitat de l’alumnat catalanoparlant 
inicial manté el català com a llengua habitual d’ús exclusiu (56,9 %), però aquesta proporció 
arriba al 80 % en el cas de l’alumnat castellanoparlant inicial (79,1 %). Més del 40 % de 
l’alumnat catalanoparlant inicial incorpora el castellà com a llengua d’ús habitual (42,9 %), 
i només ho fa un 20 % de l’alumnat castellanoparlant inicial (20,5 %) (vegeu el gràfic 5). En 
tots els serveis territorials (amb l’excepció de les Terres de l’Ebre) l’ús habitual exclusiu del 
català és més baix que el seu pes com a llengua inicial, mentre que en els serveis territorials 
més poblats (tots menys les Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Lleida i Girona) l’ús habitual 
exclusiu del castellà augmenta en relació amb el seu pes com a llengua inicial.

Aquests són factors que reforcen la importància de garantir un model lingüístic escolar en el 
qual el català sigui la llengua vehicular normalment emprada.

En el pas a l’adolescència baixa l’ús de la llengua catalana i els adolescents castellanoparlants 
inicials tendeixen menys a la hibridació lingüística que els adolescents catalanoparlants 
inicials (que són més bilingües)

Aquesta realitat sociolingüística exposada en l’epígraf anterior també es produeix entre els 
infants i adolescents. Prop del 60 % dels infants i adolescents tenen el castellà com a llengua 
inicial, encara que no sigui en exclusiva, i aquesta proporció decreix fins al 45 % en el cas del 
català. Quan s’analitzen els usos habituals, les diferències en la prevalença de les dues 
llengües oficials s’incrementen, especialment a secundària. El 77,0 % dels adolescents fan un 
ús habitual de la llengua castellana, molt per sobre del seu pes com a llengua inicial, mentre 
que en el cas del català aquesta proporció és del 51,2 %, 26 punts percentuals per sota que el 
de la llengua castellana. Així doncs, la meitat de l’alumnat de secundària a Catalunya no 
utilitza habitualment la llengua catalana, mentre que aquesta proporció és inferior a la 
quarta part de l’alumnat en el cas de l’ús habitual de la llengua castellana (vegeu el gràfic 4).

Gràfic 4. Llengua inicial i llengua habitual de l’alumnat de 5è de primària i de 3r d’ESO a 
Catalunya (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021). 
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Gràfic 5. Relació entre llengua inicial i llengua habitual de l’alumnat de 3r d’ESO a 
Catalunya (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021). 
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de les xarxes socials, el 44,7 % en castellà i el 5,5 % en català; en l’àmbit de la lectura, el 
23,4 % en castellà i el 3,3 % en català; en l’àmbit del consum audiovisual, el 39,6 % en 
castellà i el 0,3 % en català; en l’àmbit del lleure, el 27,0 % en castellà i el 18,9 % en català. 

Així mateix, aquesta anàlisi també constata que el monolingüisme està més present entre 
castellanoparlants que no pas entre els adolescents catalanoparlants. En l’àmbit familiar, 
entre els castellanoparlants inicials, el monolingüisme afecta el 57,0 % dels adolescents, 
mentre que entre els catalanoparlants, el 48,8 %; en l’àmbit d’amics, el 60,1 % entre els 
castellanoparlants i el 26,4 % entre els catalanoparlants; en l’àmbit de les xarxes socials, el 
69,7 % entre els castellanoparlants i el 15,3 % entre els catalanoparlants; en l’àmbit de la 
lectura, el 33,9 % entre els castellanoparlants i el 7,3 % entre els catalanoparlants; en 
l’àmbit del consum audiovisual, el 54,1 % entre els castellanoparlants i el 0,7 % entre els 
catalanoparlants; en l’àmbit del lleure, el 44,8 % entre els castellanoparlants i el 38,5 % 
entre els catalanoparlants.

De fet, l’únic àmbit on es produeix més hibridació lingüística entre els adolescents 
castellanoparlants inicials que entre els adolescents catalanoparlants inicials és l’escola. 
Mentre que en les interaccions fora de l’escola el monolingüisme en català afecta el 16,1 % 
de l’alumnat catalanoparlant inicial i el monolingüisme en castellà afecta el 44,3 % de 
l’alumnat castellanoparlant inicial, en les interaccions dins de l’escola el monolingüisme 
en català afecta el 37,6 % de l’alumnat catalanoparlant inicial i el monolingüisme en 
castellà, el 10,7 % de l’alumnat castellanoparlant inicial (vegeu la taula 1). 

Taula 1. Llengua d’ús habitual en les interaccions en diferents àmbits per llengua de 
l’alumnat de 3r d’ESO a Catalunya (2021)

bilingüe habitual català i castellà
Monolingüe 

habitual català
Monolingüe  

habitual castellà

Catalanopar-
lant inicial 

(31,2%)

Castellano-
parlant inicial 

(45,4%)

Catalanopar-
lant inicial 

(31,2%)

Castellano-
parlant inicial 

(45,4%)

Àmbit familiar 47,9 38,9 48,8 57

Àmbit dels amics 63,4 37,4 26,4 60,1

Àmbit de les xarxes socials 69,5 26,3 15,3 69,7

Àmbit de la lectura 78,9 61,3 7,3 33,9

Àmbit audiovisual 69,4 38,3 0,7 54,1

Àmbit de lleure 52,7 47,1 38,5 44,8

Àmbit de l'escola 62 86,2 37,6 10,7

Interaccions fora de l'escola 81,8 55,5 16,1 44,3

Interaccions verticals a l'escola (de 
baix a dalt)

37,1 73,1 62,4 7,1

Interaccions horitzontals a l'escola 55,9 37,5 34,3 59,9

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021). 
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L’ús normal del català com a llengua vehicular a l’aula permet que, com a mínim en un dels 
seus àmbits d’interacció social, els adolescents castellanoparlants inicials facin ús de la 
llengua catalana, circumstància que es produeix menys fora de l’aula i fora del centre. 

L’escola contribueix a compensar la subordinació del català al castellà en la resta d’àmbits 
d’interacció social 

Si s’analitza l’ús de les llengües per àmbits socials entre els adolescents, es constata que, 
amb l’excepció de l’àmbit del lleure, que combina oferta amb un ús majoritari del català 
(activitats artístiques) i oferta amb un ús majoritari del castellà (activitats esportives), a la 
resta d’espais on desenvolupen la seva vida quotidiana la mitjana d’usos en castellà supera 
a bastament els del català. 

En l’àmbit familiar, la mitjana d’usos en castellà és d’un 55,3 %, per un 37,4 % en català; en 
l’àmbit de la relació amb els amics, la mitjana d’usos és del 65,3 % en castellà i del 33,3 % 
en català, pràcticament la meitat; en l’àmbit de la lectura, la mitjana d’usos és d’un 62,1 % 
en castellà i d’un 33,1 % en català, també pràcticament la meitat; en l’àmbit de les xarxes 
socials, un 70,2 % en castellà i un 25,6 % en català, tres vegades menys; en l’àmbit del 
consum digital, un 77,1 % en castellà i un 10,2 % en català, set vegades menys; i en l’àmbit 
del consum audiovisual, un 70,5 % en castellà i un 12,8 % en català, sis vegades menys. 

Amb l’excepció de l’àmbit del lleure, cal afegir que la proporció dels usos exclusivament en 
català és minoritari (16,4 % dels alumnes d’ESO a l’espai familiar, 10,6 % en les interaccions 
amb els amics, 5,4 % en les interaccions digitals, 2,9 % en la lectura, 0,6 % en el consum 
digital, 0,8 % en el consum televisiu), mentre que els usos exclusius del castellà són més 
elevats (29,2 % en l’espai familiar, 20,9 % en la lectura, 47,5 % en els consums televisius o el 
55,7 % en el consum digital).

Aquest ús preponderant de la llengua castellana fora de l’escola no es produeix dins de 
l’aula, on el català és la llengua d’ús normal i està més present que el castellà. Ja s’ha 
exposat anteriorment que, amb l’excepció del pati i del servei de menjador escolar, on 
l’ús del castellà a secundària és més elevat, a l’aula l’ús de la llengua catalana és més alt 
(64,4 %) que el de la llengua castellana (28,2 %). Tot i això, val a dir que dins de l’aula la 
interacció entre companys també es produeix majoritàriament en llengua castellana (60,3 % 
en castellà).

Des d’aquesta perspectiva, doncs, la llengua d’impartició de matèria del professorat i la 
llengua d’interacció del professorat amb l’alumnat contribueixen a compensar el caràcter 
dominant del castellà a la resta d’usos lingüístics al centre i fora d’aquest.
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L’ús del català com a llengua vehicular normalment emprada al centre permet, a més, 
que l’escola sigui un àmbit on la llengua catalana no se subordini a la llengua castellana 
en la tria lingüística en la relació entre professorat i alumnat. En aquest sentit, és 
important destacar que el fet que el professorat parli català com a llengua d’ús normal 
per impartir la matèria i per adreçar-se a l’alumnat afavoreix que l’alumnat també 
tendeixi a adreçar-se-li en aquesta mateixa llengua, sense posar en pràctica la norma de 
subordinació del català al castellà present en altres àmbits fora de l’aula o fins i tot dins 
d’aquesta. 

De fet, quan s’analitzen els usos lingüístics dins dels centres, s’evidencia la tendència de 
l’alumnat a utilitzar majoritàriament la llengua catalana en les comunicacions verticals 
amb professorat i personal educador del centre, mentre que la comunicació amb els 
companys es produeix majoritàriament en llengua castellana. A primària, el pes del català 
en les comunicacions verticals és del 76,5 % i el del castellà, del 22,6 %, mentre que la 
comunicació horitzontal es produeix majoritàriament en castellà, amb un pes del 51,7 % 
dels usos lingüístics, lleugerament per sobre del 47,7 % en català. A secundària, la presència 
del català continua sent prevalent en la comunicació vertical, amb un pes del 71,0 % dels 
usos lingüístics que es desenvolupen en llengua catalana i del 28,6 % en llengua castellana, 
mentre que en la comunicació horitzontal la presència del català esdevé més minoritària, 
un 34,9 % dels usos lingüístics entre companys en llengua catalana i un 64,1 %, en llengua 
castellana. Això significa que l’ús normal del català com a llengua vehicular a l’escola 
depèn fonamentalment de l’ús habitual que en faci el professorat i el personal educador.

L’anàlisi d’aquesta realitat en funció de la llengua inicial de l’alumnat reforça la 
importància de mantenir el català com a llengua vehicular d’ús normal a l’escola. En el 
cas dels adolescents castellanoparlants inicials, que representen el 45,4 % del total, la 
presència del català en els diferents àmbits de la seva vida quotidiana és molt menor que 
no pas la presència del castellà en el cas de l’alumnat catalanoparlant inicial, i només a 
l’aula hi ha una presència majoritària del català. En la resta d’àmbits (família, amics, 
lleure, consum audiovisual, lectura, etc.) hi ha una presència del castellà clarament 
majoritària. 

Aquesta realitat també es produeix, encara que d’una manera més matisada, en el cas 
dels adolescents que tenen el català i el castellà com a llengua inicial, que representen el 
14,4 %, o que tenen altres llengües com a llengua inicial, que representen el 9,0 %.

En el cas dels adolescents catalanoparlants inicials, que representen el 31,2 %, en canvi, 
hi ha àmbits on el castellà continua essent dominant, el del consum audiovisual, i d’altres 
on la presència del català i del castellà està força equilibrada, els de les xarxes socials, la 
lectura i el pati.
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Quan s’analitza si l’alumnat escolaritzat en escoles amb alta vehicularitat del català (tercil 
superior) té àmbits d’interacció social en castellà, es constata que aquest alumnat té 
àmbits on l’ús que fa del castellà és clarament prevalent (el consum digital i audiovisual i, 
en menor mesura, la lectura) o també on hi ha equilibri amb l’ús del català (xarxes socials). 
En canvi, en escoles amb més baixa vehicularitat del català (tercil inferior), la presència del 
català en la resta d’àmbits no arriba al 25 %, i el castellà té una clara posició predominant. 
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En relació amb els usos lingüístics, cal preguntar-se, encara més específicament, sobre 
l’existència de nínxols poblacionals entre els adolescents que només tenen contacte actiu 
amb una llengua oficial o l’altra, sense comptar amb el paper de l’escola (i més 
específicament, del professorat i del personal monitor). 

A partir de l’EDIAC-2021 del Síndic, s’observa que a Catalunya un 20,9 % dels adolescents 
manifesten no tenir cap contacte actiu amb el català en la seva vida quotidiana fora de 
l’escola, la qual cosa representa prop de 17.000 alumnes de 3r d’ESO, mentre que un 5,1 % 
manifesta no tenir cap contacte actiu amb el castellà, prop de 4.000. 

En aquests casos, l’escola té un paper compensatori determinant a l’hora de proporcionar 
a aquests adolescents oportunitats d’interacció i contacte actiu amb la llengua vehicular.

Pel que fa al 5 % dels catalanoparlants habituals monolingües fora de l’escola, és un grup 
que en aproximadament el 70 % dels casos té contacte “passiu” amb el castellà a través de 
consums híbrids digitals i audiovisuals o de lectura. A banda d’això, prop del 30 % usen el 
castellà a les xarxes socials. A més, prop d’un 80 % incorporen interaccions en castellà al 
pati de l’escola. 

Pel que fa al 20 % de castellanoparlants habituals monolingües fora de l’escola, el principal 
espai de contacte amb el català és l’escola. Prop de la meitat tenen alguna interacció en 
català al pati. Però, sobretot, prop del 90 % tenen algun ús del català amb el professorat i el 
personal monitor, a banda que tots ells reben docència en català (tot i tendir a estar 
escolaritzats en centres amb menor presència relativa de docència en català).

La majoria dels adolescents que no tenen contacte actiu amb el català viuen en entorns 
eminentment castellanoparlants, mentre que la majoria d’adolescents que no tenen 
contacte actiu amb el castellà viuen en entorns eminentment catalanoparlants. Així, en 
municipis amb més coneixement del català (percentatge de població que sap escriure 
segons el cens de població), el 4,5 % dels adolescents no tenen interaccions amb el castellà, 
prop de 500 alumnes de 3r d’ESO. En canvi, en municipis amb menys coneixement del 
català, el 18,8 % dels adolescents no tenen contacte actiu amb el català, prop de 9.000 
alumnes de 3r d’ESO (vegeu la taula 2).

Taula 2. Alumnat de 3r d’ESO que no té interaccions en català o en castellà fora de l’escola 
a Catalunya (2021)

Catalunya

Municipis 
coneixement alt 
del català (cens 

2011)

Municipis 
coneixement 

mitjà del català
(cens 2011)

Municipis 
coneixement 

baix del català
(cens 2011)

N % N % N % N %

Llengua habitual 
declarada i àmbit 

d’interaccions fora 
de l’escola

Sense interaccions 
en català

17.088 20,9 891 7,4 4.033 16,8 12.164 26,7

Sense interaccions 
en castellà

4.200 5,1 1.701 14,0 1.606 6,7 893 2,0

Llengua habitual 
declarada, àmbit 

d’interaccions 
fora de l’escola i 

interaccions al pati

Sense interaccions 
en català

10.507 12,9 119 1,0 1.829 7,6 8.559 18,8

Sense interaccions 
en castellà

899 1,1 547 4,5 306 1,3 46 0,1

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).
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El model lingüístic escolar a Catalunya ajuda a reduir desigualtats educatives en 
l’aprenentatge de les llengües oficials perquè el nivell de competència en castellà de 
l’alumnat catalanoparlant és més elevat que el nivell de competència en català de 
l’alumnat parlant d’altres llengües

El sistema educatiu presenta importants desigualtats educatives relacionades amb l’origen 
socioeconòmic i sociocultural de l’alumnat. L’alumnat socialment afavorit té un nivell 
d’adquisició de competències bàsiques (també de competència lingüística) més elevat que 
l’alumnat socialment desfavorit. Les mateixes proves PISA o les proves de competències 
que anualment duu a terme el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) 
a l’alumnat de 6è de primària i de 4t d’ESO així ho constaten. En el cas de les proves de 
competències a 4t d’ESO, per exemple, l’alumnat amb índex socioeconòmic més alt obté 7 
punts més en llengua catalana i 6 punts més en llengua castellana que l’alumnat amb 
índex socioeconòmic més baix.

Aquesta realitat porta associada, alhora, una determinada estructura sociolingüística. Si 
prenem com a referència les proves PISA, s’observa que l’índex socioeconòmic i cultural 
varia en funció de la llengua parlada a casa, i que l’alumnat que parla a casa el català té un 
índex més elevat que l’alumnat que té com a llengua parlada a casa el castellà (tant si es 
té en compte l’alumnat de nacionalitat estrangera com si només es té en compte l’alumnat 
de nacionalitat espanyola). Així mateix, si prenem com a referència l’estudi sociodemogràfic 
i lingüístic (2021) elaborat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu a partir de 
les proves de competències per a l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya, un 54,7 % de l’alumnat 
de nivell socioeconòmic baix té el castellà com a llengua inicial, mentre que aquest 
percentatge decreix fins al 14,9 % per a l’alumnat que té el català com a llengua inicial 
(vegeu el gràfic 6). 

Gràfic 6. Llengua inicial de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya segons l’índex socioeconòmic 
(curs 2020/2021)

Font: CSASE (2021). Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya 2006-2013-2021. Informes 
d’avaluació 29. CSASE.
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Per efecte fonamentalment de l’impacte de factors socioeconòmics i socioculturals en els 
resultats educatius, l’anàlisi de les mateixes proves de competències evidencia que: 

 Per un costat, l’alumnat catalanoparlant inicial obté millors resultats que l’alumnat que 
no utilitza el català com a llengua familiar, tant en la prova de llengua catalana com de 
llengua castellana: l’alumnat que no fa gens d’ús del català a casa obté 9 punts percentuals 
menys en llengua catalana i 5 punts menys en llengua castellana que l’alumnat que 
utilitza sempre aquesta llengua per comunicar-se amb la seva família.

 Per l’altre costat, l’alumnat catalanoparlant habitual obté resultats semblants en 
llengua catalana i llengua castellana (81 i 82, respectivament), per sobre de l’alumnat que 
menys utilitza el català habitualment, que obté millors resultats en llengua castellana 
que en llengua catalana (79 i 75, respectivament) (vegeu el gràfic 7).

Gràfic 7. Resultats en les proves de competències lingüístiques de l’alumnat de 4t d’ESO a 
Catalunya segons usos lingüístics (curs 2020/2021)

Font: CSASE (2021). Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya 2006-2013-2021. Informes 
d’avaluació 29. CSASE.

Des d’aquest punt de vista, la vehicularitat de la llengua catalana no sembla perjudicar la 
competència lingüística de l’alumnat catalanoparlant en llengua castellana, però podria 
ajudar a reduir les desigualtats educatives vinculades amb l’origen socioeconòmic de 
l’alumnat, perquè probablement ajuda a reduir la bretxa que encara hi ha, malgrat la 
vehicularitat del català a l’escola, pel que fa a la competència en llengua catalana de 
l’alumnat que no ho és. 

Convé recordar que, com veurem més endavant, quan es controla per factors socioeconòmics, 
desapareixen les desigualtats de resultats en funció de la llengua parlada a casa. 

Dit això, l’EDIAC-2021 aporta dades sobre la competència lingüística autopercebuda per 
part de l’alumnat en les diferents llengües oficials. L’anàlisi d’aquestes dades reforça les 
tendències anteriorment exposades per a l’anàlisi dels resultats de les proves de 
competències bàsiques avaluades a través de proves objectives.
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D’entrada, cal posar de manifest que l’alumnat de 5è de primària i de 3r d’ESO manifesta 
tenir un nivell de competència en llengua castellana més elevat (9,04 a primària i 9,25 a 
secundària en una escala de 0 a 10) que en llengua catalana (8,34 i 8,55). 

En creuar la competència autopercebuda en funció de la llengua inicial, s’observa que 
l’alumnat catalanoparlant inicial té un nivell de competència més elevat en llengua 
catalana (a secundària, 9,45) que en llengua castellana (8,83), i que l’alumnat castellanoparlant 
inicial té un nivell de competència més elevat en llengua castellana (9,61) que en llengua 
catalana (7,95). No obstant això, la competència lingüística autopercebuda del castellà 
entre l’alumnat catalanoparlant inicial (a secundària, 8,83) és sensiblement més elevat que 
la competència del català entre l’alumnat castellanoparlant inicial (7,95) (vegeu el gràfic 8). 

Gràfic 8. Nivell de competència lingüística (autopercebuda) en català i en castellà de 
l’alumnat de 5è de primària i de 3r d’ESO per llengua inicial a Catalunya (2021)

Font: CSASE (2021). Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya 2006-2013-2021. Informes 
d’avaluació 29. CSASE.

A secundària, el 57,1 % de l’alumnat castellanoparlant inicial exclusiu no té alta competència 
en català (autopercebuda), mentre que el 34,5 % d’alumnat catalanoparlant inicial exclusiu 
no té alta competència en castellà (autopercebuda).

De fet, les dades de l’EDIAC-2021 del Síndic posen de manifest que les desigualtats 
educatives són més elevades en la competència en llengua catalana que en llengua 
castellana. La competència lingüística en català està més condicionada per factors de 
caràcter social, escolar i territorial, mentre que la competència lingüística en castellà 
tendeix a una situació més equilibrada. És il·lustratiu, per exemple, que no hi hagi 
diferències significatives entre centres en funció del seu nivell de complexitat pel que fa a 
la competència en llengua castellana, però que sí n’hi hagi pel que fa a la competència en 
llengua catalana (vegeu el gràfic 9). 
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Gràfic 9. Nivell de competència lingüística (autopercebuda) en català i en castellà de 
l’alumnat de 3r d’ESO per nivell de complexitat del centre a Catalunya (2021)

Font: CSASE (2021). Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya 2006-2013-2021. Informes 
d’avaluació 29. CSASE.

El model lingüístic escolar contribueix a incrementar la competència lingüística en català 
de l’alumnat castellanoparlant i a reduir les desigualtats existents en aquesta competència 
lingüística en funció de la llengua inicial, mentre que no sembla perjudicar la competència 
en llengua castellana, que és significativament millor entre el conjunt de l’alumnat.

El model lingüístic escolar no genera desigualtats relacionades amb la llengua parlada a 
casa en els aprenentatges i garanteix la igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge de les 
llengües oficials

L’àmbit de la recerca en educació s’ha preocupat d’analitzar fins a quin punt el model 
lingüístic escolar a Catalunya perjudica els resultats acadèmics de l’alumnat castellanoparlant 
i fins a quin punt aquest model genera guanyadors i perdedors. Les evidències presentades 
en aquest informe són robustes i assenyalen inequívocament que, amb les dades 
disponibles gràcies a les sis onades en què Catalunya ha tingut una mostra representativa 
a l’estudi PISA, el model lingüístic escolar no perjudica els estudiants castellanoparlants 
(vegeu el gràfic 10). 
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Gràfic 10. Diferències de puntuacions en matemàtiques segons la llengua parlada a casa 
(PISA 2003-2018)

Font: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de les dades OCDE PISA (2003-2018).

Les anàlisis dutes a terme confirmen que la llengua parlada a casa no determina les 
diferències observades entre alumnat catalanoparlant i castellanoparlant. Ens trobem 
davant d’una relació espúria entre llengua i resultats acadèmics: les diferències observades 
en les anàlisis sense controls s’expliquen per factors individuals i contextuals que medien 
en la relació.

Les variables principals que actuen com a mediadores de l’associació espúria entre la 
llengua parlada a casa i els resultats de competències són:

 Índex social, econòmic i cultural dels estudiants

 Origen estranger

 Experiències escolars com la repetició o el canvi de centre

 Expectatives educatives

 Composició social del centre educatiu (ISEC mitjà)

La hipòtesi segons la qual l’alumnat que a Catalunya utilitza el castellà com a llengua 
habitual a casa assoleix un rendiment inferior en les competències avaluades en l’estudi 
PISA que els seus companys que utilitzen el català, a paritat de característiques personals, 
socioculturals i econòmiques, ha de ser rebutjada. La manca de significativitat s’observa en 
totes les competències avaluades i en totes les onades de l’estudi PISA.
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Gràfic 11. Diferències de puntuacions entre els estudiants que parlen castellà a casa i 
aquells que parlen una llengua cooficial (PISA 2003-2018)

Font: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de les dades OCDE PISA (2003-2018).
Nota. Barres colorades: diferències de puntuacions significatives (al 90 %). Barres buides: diferències no significatives. 

No s’ha analitzat el cas de Navarra perquè el basc no és llengua oficial al conjunt de la comunitat autònoma i el percentatge 
d’alumnat amb el basc com a llengua habitual parlada a casa és molt baix (Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de reintegració i millo-
rament del Règim Foral de Navarra). 

De fet, des de la perspectiva de l’equitat, Catalunya és l’única comunitat autònoma amb 
llengua cooficial que, havent participat en un mínim de quatre onades de l’estudi PISA, no 
mostra diferències significatives entre l’alumnat castellanoparlant i l’alumnat que parla la 
llengua cooficial (vegeu el gràfic 11).
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Un model lingüístic escolar bilingüe o un model en què coexisteixen diferents opcions, amb 
més o menys predominança de la llengua castellana o la llengua cooficial com a llengua 
vehicular al sistema educatiu, segons l’opció de les famílies, no garanteix necessàriament 
millor l’equitat, tot i que pot ser igualment equitatiu.

Hom podria preguntar-se, també, si el model lingüístic escolar a Catalunya perjudica 
l’aprenentatge de la llengua castellana. En aquest sentit, l’evidència empírica també 
sembla robusta en assenyalar que aquesta afectació negativa no existeix necessàriament, 
perquè les proves de competències bàsiques constaten que l’alumnat a Catalunya és 
igualment competent en llengua catalana que en llengua castellana a 6è de primària i a 4t 
d’ESO, i que les diferents proves de competència lingüística realitzades amb resultats 
comparables evidencien que l’alumnat a Catalunya obté resultats equiparables en llengua 
castellana als del conjunt de l’Estat, per sobre d’una part significativa de les comunitats 
que tenen altres llengües oficials (vegeu el gràfic 12).

Gràfic 12. Puntuació mitjana en llengua catalana i castellana dels estudiants de 4t d’ESO 
de Catalunya (2012-2021)

Font: CSASE. 

Les darreres proves d’avaluació general de diagnòstic amb resultats comparables entre 
comunitats autònomes de l’any 2010 així ho acrediten. La darrera referència són els 
resultats en llengua castellana i literatura de les proves d’accés a la universitat (PAU), en les 
quals l’alumnat a Catalunya obté resultats força equiparables als del conjunt de l’Estat. La 
mitjana dels darrers cinc anys (2016-2020) situa Catalunya al capdavant de les comunitats 
autònomes amb altres llengües oficials, juntament amb el País basc i Navarra, amb una 
puntuació més elevada a les PAU en llengua castellana, només lleugerament per sota de la 
mitjana espanyola (vegeu el gràfic 13). 
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Gràfic 13. Notes a les proves d’accés a la universitat en llengua castellana i literatura (2020)

Font: Ministeri d’Educació. Estadística de les proves d’accés a la universitat (EPAU)

El model lingüístic escolar a Catalunya genera un sistema amb baixa segregació lingüística 
des d’una perspectiva comparada amb altres comunitats autònomes

Un dels objectius principals del model lingüístic escolar a Catalunya és evitar la segregació 
de l’alumnat en funció de la llengua parlada a casa. 

L’anàlisi de les dades que ens proporcionen les proves PISA al llarg de les diferents edicions 
realitzades evidencia que, en termes de segregació lingüística, el sistema educatiu català i 
balear són els que garanteixen una escolarització més equilibrada de l’alumnat segons la 
llengua parlada a casa i els que tenen, per tant, una realitat escolar més heterogènia i 
menys segregada per raó de llengua. En el cas de Catalunya i de les Illes balears, per 
garantir una escolarització equilibrada caldria canviar 4 de cada 10 estudiants que parlen 
català, mentre que en el cas de comunitats com el País basc, la Comunitat Valenciana i 
Galícia, aquesta proporció és de 5 de cada 10 estudiants que parlen la llengua cooficial.

Aquesta aportació cabdal per a la cohesió social es podria reforçar, encara més, amb 
l’impuls de polítiques actives contra la segregació escolar a partir del Decret 11/2021, de 16 
de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els 
centres del Servei d’Educació de Catalunya, tot i que la realitat, ara com ara, és que la 
segregació escolar continua sent elevada.

En aquesta línia, cal destacar que la segregació lingüística existent a Catalunya s’explica 
fonamentalment per la segregació socioeconòmica de l’alumnat entre centres. El 
desenvolupament sociodemogràfic de Catalunya ha derivat en una realitat sociolingüística 
en què la llengua parlada està parcialment associada al nivell socioeconòmic de la població. 
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Aquesta realitat fa que Catalunya sigui l’única comunitat autònoma on la concentració de 
l’alumnat segons la llengua parlada a casa està associada amb la segregació social dels 
centres. 

En canvi, el sistema educatiu amb unes escoles més diferenciades per raó de llengua és el 
basc. En coherència amb el model lingüístic del sistema educatiu del País basc, l’alumnat 
tendeix a concentrar-se més respecte a d’altres comunitats on el model lingüístic és el 
mateix per a tot l’alumnat, com succeeix en el cas català.

El sistema d’elecció de model lingüístic, com el basc, no només condueix a una major 
segregació entre l’alumnat bascoparlant i l’alumnat castellanoparlant, sinó que també 
genera nivells més alts de segregació de l’alumnat que a casa no parla cap de les llengües 
oficials.

Catalunya és una de les comunitats autònomes que aconsegueix en major mesura incloure i 
barrejar l’alumnat que parla una llengua diferent al català i al castellà amb la resta 
d’estudiants (vegeu els gràfics 14 i 15).

Gràfic 14. Nivell de concentració dels estudiants que parlen la llengua cooficial a casa 
(basc, català-valencià i gallec) en centres de secundària del País Basc, Illes Balears, 
Catalunya, Galícia i Com. Valenciana (PISA 2003-2018)

Font: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de les dades OCDE PISA (2003-2018).

Nota: No s’ha analitzat el cas de Navarra perquè el basc no és llengua oficial al conjunt de la co-
munitat autònoma i el percentatge d’alumnat amb el basc com a llengua habitual parlada a casa 
és molt baix (Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de reintegració i millorament del Règim Foral de 
Navarra).
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Gràfic 15. Nivell de concentració dels estudiants que parlen castellà a casa en centres de 
secundària del País Basc, Illes Balears, Catalunya, Galícia i Com. Valenciana (PISA 
2003-2018)

Font: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de les dades OCDE PISA (2003-2018).

Nota: No s’ha analitzat el cas de Navarra perquè el basc no és llengua oficial al conjunt de la comunitat autònoma i 
el percentatge d’alumnat amb el basc com a llengua habitual parlada a casa és molt baix (Llei orgànica 13/1982, de 
10 d’agost, de reintegració i millorament del Règim Foral de Navarra).

Pel que fa a l’impacte de la segregació lingüística sobre el rendiment acadèmic, cal posar 
de manifest que, després de “neutralitzar” la influència de factors clau de tipus individual 
i de centre, s’observa que a Catalunya la segregació lingüística no té un efecte negatiu en 
els resultats educatius. L’associació negativa observada en el model sense controls respon 
fonamentalment als efectes nocius de la segregació social en les puntuacions.

Finalment, l’anàlisi de les dades de les proves PISA també evidencia que el model lingüístic 
escolar a Catalunya no perjudica els resultats acadèmics de l’alumnat estranger que no 
parla habitualment a casa cap de les llengües oficials.

De fet, Catalunya és una de les comunitats que més atenua les desigualtats educatives per 
raó d’origen. Concretament, no s’observen diferències estadísticament significatives entre 
l’alumnat nadiu i estranger, a paritat d’estatus socioeconòmic. El model lingüístic escolar 
no suposa una dificultat per a l’alumnat estranger (primera i segona generació junts) que 
no s’expliqui per altres factors de tipus social (condicions d’educabilitat, etc.):
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 Alumnat d’origen estranger nascut fora d’Espanya: En el cas de l’alumnat nascut fora 
d’Espanya, s’observen diferències significatives en totes les comunitats autònomes, 
excepte a Andalusia. Des d’una perspectiva comparada, Catalunya és la tercera comunitat 
més inclusiva en termes d’igualtat de resultats.

 Alumnat d’origen estranger amb progenitors nascuts fora d’Espanya: Quant a les 
diferències educatives entre alumnat nadiu i “de segona generació”, Catalunya és la 
comunitat autònoma amb menys desigualtats. Després de descomptar l’efecte de l’índex 
socioeconòmic, la diferència de resultats entre aquest alumnat i l’alumnat nadiu és 
inexistent.

bona part de les diferències observades per raó de llengua s’expliquen per l’origen estranger 
de l’alumnat, però també per altres variables rellevants com l’índex socioeconòmic i 
cultural (individual i mitjà de centre), la repetició o la titularitat del centre.

Catalunya es troba entre les comunitats que més aconsegueixen compensar les diferències 
per raó de llengua, també en el cas de l’alumnat que no parli habitualment cap de les 
llengües oficials. El model lingüístic escolar a Catalunya no perjudica els resultats 
acadèmics de l’alumnat estranger que parla una llengua diferent de les llengües oficials.

3. Les principals disfuncions del model lingüístic escolar a Catalunya

La relació directa entre l’ús de les llengües oficials a l’escola i la realitat sociolingüística a 
escala territorial

Tal com s’ha dit anteriorment, tant la LEC com la LOMLOE estableixen que els projectes 
lingüístics dels centres han d’adaptar-se a la realitat sociolingüística de l’entorn, de manera 
que als indrets on la presència d’alguna de les llengües oficials és més baixa l’escola ha de 
reforçar la competència lingüística de l’alumnat en aquestes llengües, per garantir l’objectiu 
del ple domini en acabar l’escolaritat obligatòria.

Al seu torn, la presència del català com a llengua vehicular d’ús normal a l’escola promou 
normalitzar l’ús social d’aquesta llengua en contextos on pateix un risc de minorització.

A la pràctica, però, l’escola no sembla compensar aquests efectes perquè en els territoris amb 
un ús social més elevat de la llengua catalana fora de l’escola, el català tendeix a tenir un pes 
més elevat com a llengua vehicular a l’aula i a l’escola, mentre que en els territoris amb un 
ús social més elevat de la llengua castellana fora de l’escola el català tendeix a tenir un pes 
més baix com a llengua vehicular. 

A secundària, on les desigualtats territorials són més elevades, els centres dels serveis 
territorials d’Educació al baix Llobregat, a barcelona Comarques o al Vallès Occidental, on l’ús 
social del castellà a l’entorn és clarament dominant, la presència del castellà com a llengua 
vehicular a l’escola se situa per sobre del 35 %, i com a llengua d’impartició de matèria del 
professorat per sobre del 25 %, mentre que als centres dels serveis territorials de la Catalunya 
Central, Lleida o les Terres de l’Ebre, on l’ús del castellà està menys estès, aquesta proporció 
se situa per sota del 20 % (vegeu el gràfic 16).
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Gràfic 16. Proporció de castellà com a llengua d’impartició de matèria del professorat i com 
a llengua vehicular a l’escola a secundària per serveis territorials a Catalunya (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

Convé posar de manifest que els territoris amb una proporció més elevada de vehicularitat de 
la llengua castellana a l’escola són alhora territoris amb un pes dels usos habituals exclusius 
en castellà que superen el 50 % i amb un pes dels usos habituals en català sensiblement per 
sota del 20 % (per sota del 4,5 % en el cas del baix Llobregat). En sentit invers, aquesta 
circumstància només es produeix a les Terres de l’Ebre, on l’ús habitual exclusiu del català se 
situa per sobre del 50 % i l’ús habitual del castellà se situa per sota del 20 % (vegeu el gràfic 17).

Gràfic 17. Proporció de català i de castellà com a llengua habitual exclusiva de l’alumnat 
de 3r d’ESO per serveis territorials a Catalunya (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

44,7

41,6

20

38,6

24,1

19,6

31,6

26,7

8,8

35,6

30

29

17,1

26,9

17,3

15,2

20,4

17,9

11

25,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

baix Llobregat

barcelona Comarques

Catalunya Central

Consorci d'Ed. de barcelona

Girona

Lleida

Maresme - Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l'Ebre

Vallès Occidental

Llengua vehicular a l'escola Llengua d'impartició de matèria

4,5

10,9

41,8

18,1

32,4

39,9

17

17,7

60,5

16,4

68,3

61,2

26,8

46,3

33,9

26,2

48,6

50,6

10,5

52,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

baix Llobregat

barcelona Comarques

Catalunya Central

Consorci d'Ed. de barcelona

Girona

Lleida

Maresme - Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l'Ebre

Vallès Occidental

Català Castellà



35Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents: l’escola com a garant de la igualtat d’oportunitats

La relació directa entre l’ús de les llengües oficials a l’escola i la realitat sociolingüística en 
funció de l’edat 

Aquest desajust també apareix quan s’analitza la relació entre ús vehicular de les llengües 
oficials a l’escola per etapes educatives i la realitat sociolingüística de l’alumnat en funció de 
l’edat. 

L’anàlisi de les dades de l’EDIAC-2021 evidencia, per un costat, que la llengua d’ús habitual 
per a la majoria d’alumnat és el castellà. Hi ha, però, diferències significatives en funció de 
l’edat.

El 37,7 % de l’alumnat de 5è de primària fa un ús habitual exclusiu del castellà en la seva vida 
quotidiana (68,1 % en cas que s’hi compti l’alumnat que utilitza habitualment les dues 
llengües), mentre que ho fa el 28,6 % de l’alumnat en el cas de la llengua catalana (59,0 % si 
es té en compte l’ús habitual, sigui exclusiu o no). En canvi, aquestes proporcions varien de 
manera significativa per a l’alumnat de 3r d’ESO, amb un creixement de l’ús habitual de la 
llengua castellana, que passa a ser del 47,0 % en el cas de l’ús exclusiu (77,0 % si es té en 
compte també l’ús no exclusiu), i un decrement de l’ús habitual de la llengua catalana, que 
passa a ser del 21,2 % (51,2 % si se suma l’alumnat que en fa ús habitual però no exclusiu). 
La meitat de l’alumnat de secundària no utilitza de manera habitual la llengua catalana, 
mentre que en el cas de la llengua castellana aquesta proporció és d’una quarta part.

Si fem aquesta anàlisi en funció de la llengua inicial de l’alumnat, hom s’adona que a 
secundària més del 40 % de l’alumnat catalanoparlant inicial incorpora el castellà com a 
llengua d’ús habitual (42,9 %), i només ho fa un 20 % en el cas de l’alumnat castellanoparlant 
inicial (20,5 %), la meitat. En aquestes edats, la tendència a la hibridació lingüística de 
l’alumnat es produeix més cap a l’ús habitual de la llengua castellana que cap a l’ús habitual 
de la llengua catalana. 

En la línia d’aquesta tendència, de minorització de l’ús social de la llengua catalana a mesura 
que augmenta l’edat, la presència del català com a llengua vehicular també tendeix a 
decréixer amb el pas de primària a secundària. Tal com s’ha vist anteriorment, les dades de 
l’EDIAC-2021 evidencien que l’escola no compensa aquest procés de minorització dels usos 
sinó que s’hi adapta i el reprodueix: a primària, la llengua vehicular a l’aula és el castellà amb 
un pes del 22,0 % del temps lectiu, mentre que a secundària aquesta proporció augmenta fins 
al 28,2 %.

La relació entre l’ús de les llengües oficials a l’escola i el nivell de complexitat dels centres 
escolars

En epígrafs anteriors, s’ha constatat que l’alumnat castellanoparlant tendeix a presentar una 
situació socialment més desfavorida que l’alumnat catalanoparlant, com a conseqüència de 
la relació entre estructura socioeconòmica i sociolingüística a Catalunya. També s’ha 
constatat que la competència lingüística en llengua catalana de l’alumnat castellanoparlant 
habitual (si prenem com a referència els resultats en les proves de competències) és més 
baixa que la de l’alumnat catalanoparlant habitual, situació que no es produeix a la inversa 
quan s’analitza el resultat de la competència en llengua castellana.

Des d’aquesta perspectiva, doncs, la vehicularitat del català a l’escola no introdueix 
desigualtats educatives en la competència en llengua castellana però ajuda a reduir 
probablement aquestes desigualtats en la competència en llengua catalana. 

Aquest paper compensador de les desigualtats educatives queda limitat, però, pel fet que la 
llengua catalana és més vehicular en centres de complexitat educativa més baixa, amb un 
perfil d’alumnat socialment més afavorit, que no pas als centres amb elevada complexitat, 
amb un perfil d’alumnat socialment desfavorit. 
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Així, l’anàlisi de les dades de l’EDIAC-2021 evidencia diferències significatives de la presència 
de les llengües vehiculars en funció de la complexitat del centre, especialment a secundària: 
en centres de baixa complexitat, la proporció del castellà com a llengua d’impartició de 
matèria emprada pel professorat a secundària és del 17,1 %, mentre que en centres d’alta 
complexitat aquesta proporció és del 37,0 %, més del doble (vegeu els gràfics 18 i 19). Convé 
recordar que l’increment de l’ús del català en els centres d’alta complexitat podria millorar 
les competències en català de l’alumnat d’aquests centres, reduint les desigualtats educatives 
existents en el coneixement de la llengua catalana sense que aquest fet comporti un impacte 
negatiu en la seva competència en llengua castellana.

Gràfic 18. Proporció de castellà com a llengua d’impartició de matèria del professorat per 
complexitat del centre a primària i secundària a Catalunya (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).
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Gràfic 19. Relació entre llengua d’impartició de matèria del professorat (percentatge de 
castellà) i complexitat del centre a secundària a Catalunya (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

La reproducció de les desigualtats en l’aprenentatge de les llengües estrangeres dins i fora 
de l’escola i altres dèficits relacionats amb el desplegament d’un model plurilingüe 

Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un pes més baix d’alumnat que estudia 
una llengua estrangera al segon cicle d’educació infantil, molt per sota de la mitjana estatal 
(57,2 % vs. 84,1 % el curs 2019/2020), especialment en el sector públic (40,7 % vs. 81,0 %), i 
també és una de les comunitats autònomes amb un pes més baix d’alumnat que estudia una 
segona llengua estrangera al currículum (6,8 % a l’educació primària i 26,2 % a l’educació 
secundària obligatòria), clarament per sota de la mitjana estatal (20,3 % i 43,3 %, 
respectivament), especialment també en el sector públic. Hi ha importants desigualtats entre 
sectors de titularitat en l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera: en el sector públic, 
el 16,4 % d’alumnat a l’ESO estudia una segona llengua estrangera, mentre que en el sector 
privat aquest percentatge és del 43,5 %.

L’EDIAC-2021 del Síndic assenyala que l’ús de les llengües estrangeres com a llengua 
d’impartició de matèria de les matèries no lingüístiques és molt residual. En menys d’un 3 % 
dels casos, la llengua emprada en aquestes matèries no lingüístiques és una llengua 
estrangera. 

Malgrat aquesta situació, no sembla que des d’una perspectiva comparada Catalunya 
presenti un nivell de coneixement de les llengües estrangeres més baix que altres comunitats 
autònomes. Si prenem com a referència les proves d’accés a la universitat (PAU), que ens 
ofereixen una avaluació objectiva per comunitats autònomes sobre el nivell de coneixement 
en llengua anglesa i llengua francesa de l’alumnat que es troba en situació d’accedir a la 
universitat i que ha fet aquestes proves, la nota obtinguda per l’alumnat a Catalunya és 
similar a la mitjana estatal en el cas de les proves en llengua anglesa, i lleugerament millor 
en el cas de les proves en llengua francesa.

Així mateix, els resultats de les proves de competències bàsiques en llengua anglesa de 
l’alumnat de 6è de primària i a 4t d’ESO mantenen una tendència positiva en la darrera 

R² = 0,206

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

%
 c

as
te

ll
à 

co
m

 a
 ll

en
gu

a 
d

'im
p

ar
ti

ci
ó 

d
e 

m
at

èr
ia

 d
el

 p
ro

fe
ss

or
at

Índex complexitat de centre



38 Resum executiu

dècada, amb l’excepció de les darreres proves efectuades l’any 2021, que interrompen 
aquesta tendència positiva amb un retrocés significatiu, per incidència del context de 
pandèmia.

Tot i això, el nivell de competència lingüística en llengües estrangeres està molt condicionat 
per les desigualtats socials. L’anàlisi de l’EDIAC-2021 així ho evidencia quan constata que la 
prevalença del dèficit de competència autopercebuda en llengua anglesa a 5è de primària, 
que afecta un 32,5 % de l’alumnat, i a 3r d’ESO, que afecta un 24,2 % de l’alumnat, és més 
elevat en el cas de l’alumnat d’origen migrat o que té progenitors amb un nivell d’estudis 
baix: a 3r d’ESO, el dèficit de competència és tres vegades més elevat per a l’alumnat amb 
progenitors amb estudis bàsics (47,9 %) que per a l’alumnat amb progenitors amb estudis 
universitaris (14,2 %).

En part, aquestes desigualtats es reprodueixen fora de l’escola per les desigualtats d’accés a 
activitats extraescolars d’idiomes. A 3r d’ESO, una tercera part de l’alumnat (35,3 %) estudia 
anglès fora de l’escola, però ho tendeix a fer més l’alumnat socialment més afavorit. Així, per 
exemple, si el dèficit en la competència lingüística en llengua anglesa de l’alumnat amb 
progenitors amb estudis universitaris és tres vegades inferior al de l’alumnat amb progenitors 
amb estudis bàsics, la seva participació a activitats extraescolars d’anglès és tres vegades 
superior (44,5 % vs. 16,4 %) (vegeu el gràfic 20).

Gràfic 20. Percentatge de l’alumnat de 3r d’ESO amb dèficit de competència lingüística en llengua 
anglesa i que estudia anglès fora de l’escola per nivell d’instrucció dels progenitors (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

De fet, hi ha una associació estadísticament significativa entre la puntuació agregada dels 
centres obtinguda en les proves de competències en llengua anglesa i el percentatge 
d’alumnat de 3r d’ESO del centre que estudia anglès fora de l’escola.

14,2

29,3

47,9
44,5

28,7

16,4

0

10

20

30

40

50

60

Mínim 1
progenitor
universitari

Mínim 1
progenitor

postobligatoris

Estudis obligatoris
o sense estudis

Mínim 1
progenitor
universitari

Mínim 1
progenitor

postobligatoris

Estudis obligatoris
o sense estudis

Dèficit de competència en llengua anglesa Estudi d'anglès fora de l'escola



39Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents: l’escola com a garant de la igualtat d’oportunitats

4. Les disfuncions del mecanisme establert pels tribunals per garantir l’ús de les 
llengües oficials a l’ensenyament: la manca de criteris sociolingüístics i 
pedagògics 

La jurisprudència recent ha traduït el caràcter vehicular de la llengua castellana a l’ensenyament 
(en un model lingüístic escolar on el català és la llengua normalment emprada) en la fixació 
d’una presència mínima d’un 25 % de les hores lectives. Aquest 25 % mínim inclou 
l’ensenyament de la llengua castellana, com a matèria curricular, i una altra matèria curricular 
no lingüística de caràcter troncal o anàleg impartida íntegrament en llengua castellana. Per 
sota d’aquesta proporció, les sentències del TSJC determinen que l’ús de la llengua castellana 
a l’ensenyament és residual. La darrera sentència del TSJC (núm. 5201/2020), ratificada 
recentment pel Tribunal Suprem, estableix que aquesta proporció mínima s’ha de garantir per 
al conjunt de centres del sistema educatiu.

La manera com els tribunals de justícia han concretat la garantia de vehicularitat de les 
llengües oficials planteja dubtes raonables d’adequació als criteris sociolingüístics i 
pedagògics que haurien de guiar la presa de decisions polítiques en aquesta matèria.

La realitat heteroglòssica de les aules és contradictòria amb la imposició d’una proporció 
rígida de monolingüisme

La premissa que les àrees o matèries s’imparteixen íntegrament en una llengua no s’ajusta 
a la realitat sociolingüística del que succeeix a les aules. El professorat no utilitza 
necessàriament una única llengua a l’hora d’impartir les àrees o matèries.

L’anàlisi de l’EDIAC-2021 determina que el mateix professorat imparteix les àrees (llengua 
d’impartició de matèria) de manera bilingüe en un 20,8 % de l’horari lectiu a primària i en un 
27,7 % a secundària, de vegades amb una presència més elevada del català i de vegades amb 
una presència més elevada del castellà. Aquesta proporció augmenta fins al 66,4 % en centres 
d’alta complexitat a secundària (vegeu la taula 3).

Taula 3. Percentatge d’usos lingüístics bilingües en català i castellà en la llengua vehicular 
de docència del professorat, en funció de les característiques del centre (2021) 

Primària Secundària

Total  20,8 27,7

Nivell de complexitat

baixa 19,4 18,6

Mitjana baixa 18,9 21,6

Mitjana alta 19,8 31,5

Alta 24,2 34,5

Molt alta 26,6 66,4

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

Si fem referència a la llengua d’interacció a l’aula entre professorat i alumnat, els usos 
bilingües són el 50 % del total.

Aquesta proporció és més elevada en matèries en què la interacció a l’aula entre professorat 
i alumnat és més important. A l’assignatura de projectes, aquests usos lingüístics bilingües 
són del 33,1 % a primària i del 53,7 % a secundària.
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Aquesta realitat plurilingüe dels centres no fa possible una implementació pedagògicament 
reeixida de percentatges rígids en la utilització d’una llengua o l’altra. 

Les aules catalanes són, en aquest sentit, espais en què docents i estudiants fan servir les 
llengües dels seus repertoris, segons el context, per aconseguir diferents propòsits 
comunicatius, situació que no s’ajusta a l’establiment d’una proporció fixa de presència de 
les llengües oficials amb una matèria íntegrament monolingüe. La pràctica docent no es 
desenvolupa íntegrament en una determinada llengua.

Aquesta realitat heteroglòssica es constata quan s’analitza en quina proporció els centres 
escolars imparteixen totes les àrees o matèries no lingüístiques íntegrament en català com 
a llengua d’impartició de matèria del professorat.

L’EDIAC-2021 del Síndic ens aporta informació sobre la proporció de centres en què l’ús 
exclusiu del català com a llengua d’impartició de matèria del professorat cobreix com a 
mínim el 75 % de l’horari lectiu (docència íntegrament en català durant el conjunt de l’horari 
lectiu al marge de les àrees o matèries lingüístiques de llengua castellana i llengua 
estrangera). L’anàlisi de les dades constata que a primària el 14,8 % dels centres fan un ús 
exclusiu del català durant més del 75 % de l’horari lectiu, i a secundària, el 17,4 % dels 
centres. Més del 80 % dels centres, doncs, no utilitzen exclusivament el català més del 75 % 
del temps de l’horari lectiu (vegeu la taula 4).

Taula 4. Percentatge de centres amb ús exclusiu del català més del 75% de l’horari lectiu en 
funció de les característiques del centre a l’educació primària i secundària obligatòria (2021)

Primària Secundària

Ús exclusiu del 
català 
> 75 %

Resta
Ús exclusiu del 

català 
> 75 %

Resta

Total  14,8 85,2 17,4 82,6

Nivell de 
complexitat

baixa 18,8 81,2 30,4 69,6

Mitjana baixa 17,8 82,2 24,7 75,3

Mitjana alta 14,3 85,7 10,8 89,2

Alta 13,6 86,4 8,9 91,1

Molt alta 3,7 96,3 0,0 100,0

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

Si a l’ús exclusiu del català durant més del 75 % de l’horari lectiu hi sumem també el temps 
en què l’ús del català no és exclusiu però és predominant com a llengua d’impartició de 
matèria del professorat, el 34,4 % dels centres a primària i el 32,1 % a secundària presenten 
una alta vehicularitat del català com a llengua d’impartició de matèria del professorat. Això 
significa que, per bé que és la llengua amb més presència, prop de dues terceres parts de 
centres no tenen el català com a llengua predominant durant més del 75 % de l’horari lectiu, 
i només una tercera part de centres presenta un projecte lingüístic que a la pràctica s’assimila 
a una immersió lingüística en totes les àrees o matèries no lingüístiques (vegeu la taula 5). 
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Taula 5. Percentatge de centres d’alta vehicularitat en català en funció de les característiques 
del centre a l’educació primària i secundària obligatòria (2021)

Primària Secundària

Alta 
vehicularitat 

català
Resta

Alta 
vehicularitat 

català
Resta

Total  34,4 65,6 32,1 67,9

Nivell de 
complexitat

baixa 47,6 52,4 46,2 53,8

Mitjana baixa 41,8 58,2 45,3 54,7

Mitjana alta 35,2 64,8 21,7 78,3

Alta 19,4 80,6 23,2 76,8

Molt alta 11,6 88,4 0,0 100,0

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

L’evolució del currículum cap a un enfocament competencial incrementa l’ús del castellà 
com a llengua a l’ensenyament, i l’abordatge integrador del currículum dificulta l’aplicació 
d’una proporció mínima delimitada per matèries

En els darrers anys, la classe magistral caracteritzada per una pràctica docent de caràcter 
unidireccional i vehiculada per la llengua emprada pel professorat està deixant pas a 
activitats lectives més flexibles i en què la interacció entre professorat i alumnat a l’aula és 
més oberta (treballs en grup, racons, projectes, etc.). La reforma del currículum prevista en la 
LEC i en la LOMLOE, que promou un enfocament competencial i que ja està recollit des de fa 
anys en els decrets d’ordenació de l’educació primària (Decret 119/2015) i secundària 
obligatòria (Decret 187/2015), comporta l’establiment de formes d’aprenentatge més obertes 
i flexibles, orientades més a l’aplicació pràctica dels continguts curriculars per part de 
l’alumnat, i menys a la transmissió unidireccional i acumulació de coneixements per part del 
professorat.

En aquest context, es fa més difícil establir quotes prefixades que es puguin acomplir de 
manera estricta, perquè la llengua vehicular de l’ensenyament depèn més dels usos socials 
que es produeixin en aquesta interacció dins de l’aula. Aquest fet també promou que la 
dinàmica de l’aula esdevingui més heteroglòssica.

Per observar l’impacte de les noves pedagogies basades en un enfocament competencial en 
els usos lingüístics a l’aula és interessant constatar, a partir de l’EDIAC-2021, que àrees com 
ara projectes, treball de síntesi, educació plàstica, educació física, educació en valors i religió 
o tutoria, que responen generalment a metodologies pedagògiques més aplicades i obertes a 
la participació de l’alumnat, en contrast amb altres àrees o matèries que no necessàriament 
gaudeixen d’aquestes característiques, s’imparteixen més en llengua castellana que no pas 
altres matèries amb una tradició d’orientació més academicista. En el cas de projectes, per 
exemple, el castellà concentra a secundària un 26,9 % dels usos com a llengua d’impartició 
de matèria del professorat, mentre que en el cas de les matemàtiques aquest percentatge és 
del 16,5 %, deu punts percentuals menys (vegeu el gràfic 21).
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Gràfic 21. Llengua d’impartició de matèria del professorat en castellà en matèries no 
lingüístiques a 3r d’educació secundària obligatòria (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

De fet, si se simulés que la llengua vehicular a l’aula fos el resultat de la suma, a parts iguals, 
del pes de la llengua d’impartició de matèria del professorat i de la llengua d’interacció a 
l’aula (és a dir, que la llengua d’interacció a l’aula fos tan important com la llengua 
d’impartició de matèria emprada pel professorat), i això succeís al conjunt de centres, el pes 
del castellà com a llengua vehicular a l’aula passaria del 22,0 % al 25,6 % a primària, i del 28,2 
% al 33,3 % a secundària (vegeu la taula 6).

Taula 6. Simulació de la llengua vehicular a l’aula i a l’escola a 5è d’educació primària i 3r 
d’educació secundària obligatòria en el cas d’un projecte pedagògic de centres basat en el 
treball per projectes (en què la llengua vehicular a l’aula estigui conformada per un 50 % 
per la llengua emprada pel professorat i un 50 % per la llengua de l’alumnat a l’aula) (2021)

Primària Llengua vehicular de l'aula
Llengua vehicular del centre 

educatiu 

Català 68,9 61,2

Castellà 25,6 35,3

Aranès 0,4 0,2

Llengua estrangera 5,2 3,3

Secundària Llengua vehicular de l'aula
Llengua vehicular del centre 

educatiu 

Català 61,5 58,1

Castellà 33,3 37,3

Aranès 0,0 0,0

Llengua estrangera 5,2 4,6

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).
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Val a dir que la tendència cada cop més present és que els centres vagin incorporant cada 
cop més l’enfocament competencial a l’activitat lectiva, de manera que la presència de les 
llengües habitualment parlades per l’alumnat dins de l’aula, majoritàriament el castellà, i el 
professorat, vehicula cada cop més l’adquisició dels aprenentatges.

Addicionalment, cal posar de manifest que l’aplicació d’una proporció rígida per a una 
determinada matèria prevista en la jurisprudència del TSJC entra en contradicció amb el 
caràcter global i integrador dels continguts curriculars a l’educació primària (art. 18 LOMLOE), 
que desdibuixa la divisió del currículum en matèries i estableix les àrees, que no 
necessàriament responen a matèries específiques en l’horari lectiu de l’alumnat. 

Val a dir que la LOMLOE ja no preveu l’existència d’assignatures o matèries troncals i no 
troncals (específiques i de lliure configuració), com establia la LOMCE, sinó que organitza els 
continguts curriculars a primària en àrees (art. 18), sense jerarquitzar-les per importància, i 
a secundària en matèries obligatòries i optatives (art. 24). A primària, les àrees són 
coneixement del medi natural, social i cultural, educació artística, educació física, llengua 
castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera, matemàtiques i, 
addicionalment, educació en valors (art. 18); mentre que a l’educació secundària obligatòria 
les àrees obligatòries són biologia i geologia i/o física i química, educació física, geografia i 
història, llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera, 
matemàtiques i educació artística (art. 24). 

L’enfocament global i integrador que planteja l’educació primària introdueix dificultats a 
l’hora de garantir l’aplicació d’un criteri d’impartició d’una àrea o matèria íntegrament en 
una determinada llengua. La previsió és que cada cop més centres tinguin horaris no 
organitzats en funció de les matèries. Val a dir que alguns dels centres que no han contestat 
l’enquesta del Síndic han motivat aquesta circumstància pel fet de tenir una organització de 
l’horari lectiu no basada en matèries.

L’ús del castellà a les aules augmenta i és predominant dins de l’escola en les relacions 
horitzontals entre l’alumnat

Les dades reflecteixen un procés de reforçament de l’ús del castellà a les aules que està 
relacionat amb les transformacions demolingüístiques i amb la importació a les aules dels 
usos lingüístics prevalents en altres espais, en absència d’una intervenció consistent del 
professorat per consolidar-hi l’ús del català amb finalitats d’aprenentatge. 

L’estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de quart d’ESO, que elabora el Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya cada set anys, i del qual actualment 
ja s’han fet tres edicions (2006, 2013 i 2021), és explícit en aquest sentit: pel que fa a l’ús social 
del català als centres educatius, es constata que menys de la meitat del professorat (46,8 %) 
s’adreça sempre i gairebé sempre en català a l’alumnat; que poc més d’una tercera part de 
l’alumnat (39 %) s’adreça sempre o gairebé sempre en català al professorat, i que una 
cinquena part (21,4 %) dels alumnes es comuniquen sempre o gairebé sempre en català entre 
ells en les activitats en grup, i que aquestes proporcions s’han reduït de manera significativa 
els darrers quinze anys.

En aquest marc, cal fer notar que establir un percentatge arbitrari d’ús vehicular de les 
llengües per al conjunt del sistema educatiu en la línia establerta pel TSJC no té una 
justificació pedagògica o didàctica i va, a més, en contra de la necessària flexibilitat que han 
de tenir els projectes lingüístics de centre per adaptar la pràctica educativa als diferents 
contextos sociolingüístics, tal com preveu la legislació vigent, amb la finalitat de garantir els 
objectius de plena capacitació en català i castellà de l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.

Tant la LOE com la LEC preveuen que els projectes educatius de centre en general, i els 
projectes lingüístics en particular, es defineixin en relació amb les característiques de 
l’entorn i compensin les mancances que hi pugui haver en la competència lingüística (art. 
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121 LOE; arts. 14 i 91 LEC). L’aplicació d’un 25 % lineal mínim per al conjunt de centres del 
sistema educatiu, però, no respon a la previsió del legislador d’adaptar aquests projectes 
lingüístics a la realitat sociolingüística de l’entorn.

Si bé és cert que la sentència núm. 5201/2020 del TSJC deixa la resta d’hores lectives perquè 
el Departament d’Educació i els centres puguin determinar en quina llengua vehicular s’han 
d’impartir, caldria preguntar-se si aquest marge restant permet compensar l’impacte que l’ús 
social de les llengües oficials en l’entorn té en els aprenentatges d’aquestes llengües, i si és 
compatible aquest objectiu amb la incorporació d’una llengua estrangera o, en determinats 
centres, d’una segona llengua estrangera.

Hi ha recerca en sociolingüística que constata que, si bé la llengua vehicular no té relació 
amb el rendiment escolar de l’alumnat castellanoparlant, ni amb el coneixement del castellà 
per part de l’alumnat de parla catalana, el coneixement del català entre l’alumnat que no té 
aquesta llengua com a llengua familiar sí que depèn del model lingüístic escolar vigent. Més 
específicament, l’alumnat castellanoparlant (i d’altres llengües) acaba l’escolarització 
obligatòria amb dèficits en els coneixements de català, especialment en la competència de 
comunicació oral, si no estudia principalment en llengua catalana.

Altres treballs de recerca, però, destaquen que, si bé els alumnes escolaritzats en immersió 
lingüística obtenen nivells de coneixement del català superiors als alumnes d’entorns 
similars sense immersió lingüística a l’escola, les dificultats del model lingüístic escolar per 
generar competència lingüística en català entre l’alumnat d’entorns socials on el castellà és 
la llengua d’ús habitual clarament dominant són elevades.

Aquests treballs de recerca evidencien la importància de l’entorn sociolingüístic de l’alumnat 
i dels centres a l’hora de promoure l’ús social de les diferents llengües. En centres i en 
entorns socials en què la llengua catalana o la llengua castellana són clarament dominants, 
s’imposen de manera “natural” usos en una llengua o en l’altra. En aquest cas, la diferència 
principal entre la llengua castellana i la catalana té a veure amb la capacitat de la primera de 
penetrar en els usos interpersonals per efecte de la “norma de convergència o de subordinació 
al castellà”, que regeix la tria dels usos lingüístics interpersonals a Catalunya, que afavoreix 
que, quan es relacionen una persona catalanoparlant i una de castellanoparlant es produeixi 
un canvi de llengua al castellà de manera més prevalent que no pas al català, sempre que l’ús 
de la llengua a l’entorn no sigui clarament hegemònica. 

Aquesta relació de subordinació lingüística del català al castellà, que es produeix en entorns 
on la llengua catalana no és clarament hegemònica en l’ús social, és el que aconsella també 
no establir una relació estrictament directa entre realitat sociolingüística de l’entorn i llengua 
vehicular al centre. 

En aquesta línia, cal destacar que l’ús social d’una llengua en les relacions horitzontals a 
l’entorn escolar (en les relacions informals entre companys, entre les famílies, etc.) reforça 
de manera determinant la competència en aquesta llengua. La recerca constata que l’entorn 
sociolingüístic és el factor més determinant per al coneixement del català. 

L’EDIAC-2021 constata que dins de l’escola hi ha una diferència significativa en els usos de 
les llengües oficials en les comunicacions verticals (professorat-alumnat o personal monitor-
alumnat) i horitzontals (alumnat-alumnat). 

L’alumnat tendeix a utilitzar majoritàriament la llengua catalana en les comunicacions 
verticals amb professorat i personal educador del centre, mentre que la comunicació amb els 
companys es produeix majoritàriament en llengua castellana, especialment a secundària. 

A primària, la comunicació horitzontal es produeix majoritàriament en castellà, amb un pes 
del 51,7 % dels usos lingüístics, lleugerament per sobre del pes de la llengua catalana, que és 
del 47,7 %; i a secundària, el 64,1 % de les comunicacions horitzontals es produeixen en 
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castellà, mentre que la presència del català en les relacions entre iguals dins de l’escola és 
d’un 34,9 %.

Així doncs, la fixació d’una quota lineal determinada per a tots els centres només té en 
compte la llengua d’impartició de matèria del professorat, i no valora de manera holística la 
complexitat intrínseca dels usos lingüístics que vehiculen les diferents relacions que es 
donen dins de la institució escolar (vegeu el gràfic 22).

Gràfic 22. Llengua de comunicació vertical i horitzontal (2021)

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

Restringir la concepció de vehicularitat a la llengua parlada pel professorat quan explica la 
matèria exclou una part significativa dels usos lingüístics dins de l’aula i dins de l’escola

En el cas de Catalunya, tal com reconeix la mateixa jurisprudència, la determinació de la 
llengua vehicular a l’ensenyament no pot deslligar-se de la realitat sociolingüística de 
l’entorn i del nivell de normalització de l’ús social de les diferents llengües oficials. De la 
mateixa manera que les decisions sobre la llengua vehicular a l’escola en el marc dels 
projectes lingüístics de centre han d’estar condicionades a la realitat de l’entorn, la llengua 
d’impartició de matèria emprada pel professorat ha d’estar condicionada també a la realitat 
sociolingüística existent als diferents àmbits d’interacció dins l’escola (aula, pati i menjador 
escolar).

Aplicar les proporcions mínimes de vehicularitat de les llengües, només, a la llengua 
d’impartició de matèria del professorat, i no tenir en compte altres usos lingüístics, fins i tot 
dins de la mateixa aula, no està en consonància amb l’evidència pedagògica que constata 
que l’aprenentatge competencial més significatiu és aquell que es produeix a través de 
l’acció i de les relacions socials espontànies, i no de l’escolta “passiva” de la llengua emprada 
pel professorat a l’hora d’impartir una determinada matèria. 

La llengua vehicular a l’escola no només està conformada per l’oralitat del professorat. Els 
llibres de text, els materials audiovisuals que s’utilitzen a l’aula, els usos lingüístics en el 

76,5

47,7

71

34,9

22,6

51,7

28,6

64,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Llengua de
comunicació vertical

Llengua de
comunicació
horitzontal

Llengua de
comunicació vertical

Llengua de
comunicació
horitzontal

Primària Secundària

Català Castellà Aranès Llengua estrangera



46 Resum executiu

temps d’esbarjo o de menjador escolar o la comunicació entre companys a l’aula, per citar 
alguns exemples, també formen part de la llengua vehicular a l’escola. La definició dels 
projectes lingüístics dels centres, en el marc dels seus projectes educatius, parteix d’aquesta 
aproximació holística, i la fixació d’una “proporció raonable” de vehicularitat del català i el 
castellà hauria d’incorporar aquestes dimensions en el càlcul, sense que això comporti instar 
l’alumnat a parlar en una determinada llengua en contextos escolars no formals o informals. 
En altres paraules, la “proporció raonable” ha de referir-se als usos lingüístics del professorat 
i del personal educador del centre, i també a la llengua dels materials didàctics que s’utilitzin 
(generalment, més en català pel que fa als llibres de text i més en castellà pel que fa als 
materials digitals i audiovisuals), però hauria de tenir en compte altres usos lingüístics que 
es produeixen al centre i que vehiculen les relacions socials a l’escola i els aprenentatges de 
l’alumnat.

L’exigència prevista en la jurisprudència del TSJC comportaria més del 25 % en castellà a 
les aules

Tal com s’ha exposat, la sentència núm. 5201/2020 del TSJC estableix que la vehicularitat del 
castellà del 25 % implica la impartició d’una matèria no lingüística íntegrament en aquesta 
llengua, a més de la matèria de llengua castellana. 

Mitjançant l’EDIAC-2021 és possible saber quina és la presència de les llengües vehiculars en 
la situació actual i quina presència tindrien si s’impartís una segona matèria íntegrament en 
castellà. Per fer-ho, hem projectat quina seria la situació si els centres fessin matemàtiques 
íntegrament en castellà, o bé una altra assignatura (en cas que ja hi hagués alguna altra 
matèria no lingüística en castellà). Aquest exercici de simulació conclou que aquesta 
situació suposaria incrementar la llengua d’impartició de matèria del professorat en 
castellà del 18,4 % al 35,4 % a primària, i del 23,1 % al 34,3 % a secundària, molt per sobre 
del 25 %, perquè hi ha una important presència d’usos bilingües entre la llengua d’impartició 
de matèria del professorat (classes que s’imparteixen de manera bilingüe per part d’un 
mateix professorat), mentre que el català se situaria lleugerament per sobre del 50 %. 

Si prenem com a referència la llengua vehicular a l’escola, aquesta seria del 54,5 % en llengua 
catalana i del 40,7 % en llengua castellana a primària, i del 53,4 % en llengua catalana i del 
40,1 % en llengua castellana a secundària. El factor compensador que representa l’àmbit 
escolar en la normalització del català i en la generació d’oportunitats per a la promoció del 
seu ús, en contrast amb la realitat sociolingüística de fora de l’escola, quedaria força diluït 
(vegeu la taula 7).

Taula 7. Llengua d’impartició de matèria del professorat, de l’aula i de l’escola a 5è de 
primària i a 3r d’educació secundària obligatòria en funció de l’escenari actual o d’aplicació 
de la Sentència 5201/2020 del TSJC (2021)

Escenari actual
Escenari aplicació Sentència núm. 5201/2020 

TSJC

 Primària

Llengua 
d’impartició 

de matèria del 
professorat

Llengua vehi-
cular de l'aula

Llengua 
vehicular del 

centre educatiu 

Llengua 
d’impartició 

de matèria del 
professorat

Llengua 
vehicular de 

l'aula

Llengua 
vehicular del 

centre educatiu 

Català 71,6 70,2 62,1 54,7 57,6 54,5

Castellà 18,4 22,0 33,1 35,4 34,7 40,7

Aranès 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

Llengua 
estrangera

9,7 7,5 4,7 9,7 7,4 4,6
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Escenari actual
Escenari aplicació Sentència núm. 5201/2020 

TSJC

Secundària

Llengua 
d’impartició 

de matèria del 
professorat

Llengua vehi-
cular de l'aula

Llengua 
vehicular del 

centre educatiu 

Llengua 
d’impartició 

de matèria del 
professorat

Llengua 
vehicular de 

l'aula

Llengua 
vehicular del 

centre educatiu 

Català 67,3 64,4 60,6 56,1 56,0 53,4

Castellà 23,1 28,2 32,9 34,3 36,6 40,1

Aranès 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Llengua 
estrangera

9,6 7,4 6,4 9,6 7,4 6,4

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics) (EDIAC-2021).

L’ús de les llengües oficials a l’ensenyament es pot garantir sense necessitat d’aplicar una 
proporció mínima, que no té cabuda en la legislació vigent ni es fonamenta en la realitat 
sociolingüística dels centres

La jurisprudència que determina la proporció mínima del 25 % en llengua castellana és 
controvertida per tres motius fonamentalment. En primer lloc, perquè la fixació d’una quota 
mínima del 25 % no es fonamenta en criteris pedagògics i sociolingüístics. En segon lloc, 
perquè suplanta la competència del Departament d’Educació de definir el model lingüístic 
escolar a l’empara d’una suposada inactivitat per part de l’Administració educativa de donar 
compliment satisfactori a les sentències que proclamen el castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament. I en tercer lloc, perquè tradueix la necessària vehicularitat del castellà recollida 
en l’STC 31/2010 en la fixació d’una proporció determinada mínima igual per al conjunt dels 
centres, i que afecti una matèria troncal o anàloga no lingüística addicional impartida 
íntegrament en llengua castellana. 

Cal tenir present que aquesta garantia podia establir-se a partir d’altres paràmetres que 
responguessin millor a criteris pedagògics i sociolingüístics per assegurar l’objectiu primordial 
establert en la legislació vigent, que és el del ple domini de les llengües oficials a la finalització 
de l’educació bàsica. Garantir la vehicularitat de les llengües oficials, com es desprèn de la 
sentència STC 31/2010 del Tribunal Constitucional, no ha d’implicar necessàriament fixar una 
quota prefixada o determinar de manera lineal en quins horaris i matèries s’ha d’utilitzar una 
llengua o l’altra. La vehicularitat de les llengües oficials es pot garantir a través d’altres 
mecanismes.

La legislació preveu que el tractament de les llengües en el sistema educatiu s’ha de determinar 
per mitjà dels projectes lingüístics que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics 
han d’elaborar amb autonomia. La proporció de l’ús de les llengües oficials l’hauria de fixar en 
cada cas el centre educatiu atenent a criteris sociolingüístics (realitat sociolingüística de 
l’entorn) i criteris pedagògics (garantia de ple domini de les llengües oficials), d’acord amb les 
singularitats del projecte educatiu i del model lingüístic i les del mateix alumnat del centre. La 
generalització de quotes, que ja havia fixat amb anterioritat el TSJC per a casos concrets i 
particulars, no hauria de ser considerada un mínim de referència vàlid per a tots els centres. 
El Departament d’Educació, en tot cas, hauria de donar criteris sociolingüístics i pedagògics als 
centres per garantir la vehicularitat de les llengües oficials, que ja hi és a la pràctica, però no 
determinar una quota per al conjunt dels centres.

Des d’un punt de vista jurídic, convé destacar la manca de referència legal actual a una 
“proporció raonable” de l’ús de les llengües per al conjunt del sistema educatiu. Aquesta 
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jurisprudència es va fonamentar inicialment en una previsió de la Llei orgànica de millora de 
la qualitat educativa 8/2013 (LOMCE, disposició addicional trenta-vuitena) que obligava les 
administracions educatives –en aquest cas la Generalitat– a determinar una “proporció 
raonable” de la llengua castellana i de la cooficial quan el sistema es basa en el model de 
conjunció lingüística.

Val a dir que la LOMCE va ser modificada per la Llei orgànica d’educació 3/2020, de 29 de 
desembre (LOMLOE), de manera que en les lleis actualment ja no hi ha l’obligació de les 
administracions educatives de determinar una proporció raonable fixa de l’ús del castellà com 
a llengua vehicular, ja que ambdues tenen la condició de vehiculars d’acord amb la Constitució, 
l’Estatut i les lleis.

La sentència núm. 5201/2020 del TSJC, que preveu l’aplicació de la proporció mínima del 25 % 
del castellà al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, parteix de la interposició 
d’un recurs de data 24 d’abril de 2015 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, contra la 
inactivitat de la Generalitat de Catalunya pel que fa a l’aplicació de la mateixa disposició 
addicional trenta-vuitena de la LOMCE, que fixava l’ús del castellà en proporció raonable per 
a la impartició ordinària a les aules, i que actualment ja no és vigent. 

De fet, a Espanya hi ha diferents comunitats autònomes amb altres llengües oficials a banda 
del castellà, algunes de les quals, com ara el País basc i les Illes balears, tenen una proporció 
de centres en què la llengua vehicular normalment emprada és la llengua cooficial, com 
succeeix a Catalunya. En aquestes comunitats autònomes, el 25 % de castellà com a llengua 
vehicular no és present en el conjunt de centres.

Segons dades del Ministeri d’Educació, al País basc un 76,3 % de l’alumnat de primària i un 
70,4 % de l’alumnat a secundària està escolaritzat en centres on el basc és la llengua vehicular 
normalment emprada, i a les Illes balears, un 69,2 % de l’alumnat de primària i un 66,0 % de 
l’alumnat a secundària està escolaritzat en centres on el català és la llengua vehicular 
normalment emprada. Les famílies disposen d’oferta alternativa amb un model lingüístic 
escolar en què el castellà és llengua vehicular (3,5 % a primària i 6,7 % a secundària al País 
basc, i 1,3 % a primària i 1,5 % a secundària a les Illes balears) o en què hi ha un ensenyament 
bilingüe (20,2 % a primària i 22,9 % a secundària al País basc, i 29,5 % a primària i 32,5 % a 
secundària a les Illes balears) (vegeu el gràfic 23). 

Malgrat que el 25 % mínim de llengua castellana no està present al conjunt del sistema 
educatiu, i malgrat que en les comunitats autònomes on conviuen diferents models 
lingüístics aquests no estan sempre a l’abast del conjunt de famílies per raons de proximitat 
als centres, el model lingüístic escolar d’aquestes comunitats autònomes no ha estat 
qüestionat pels tribunals de justícia de manera sistèmica, com sí que ha succeït en el cas 
de Catalunya. És a dir, els tribunals de justícia consideren que per sota del 25 % la presència 
de la llengua castellana és residual quan en altres comunitats autònomes aquesta presència 
també se situaria per sota d’aquesta proporció, com a mínim a una part significativa de la 
seva oferta, sense que el seu model lingüístic hagi estat discutit de manera sistèmica pels 
tribunals.

Si bé en comunitats com el País basc no hi ha un model de conjunció lingüística i les 
famílies poden optar per diferents models en què les llengües oficials tenen una presència 
diferenciada com a llengües vehiculars, en fer extensiu el requeriment del 25 % al conjunt 
de centres, el TSJC considera que el dret a rebre l’ensenyament en les diferents llengües 
oficials no exigeix que hi hagi alumnat o famílies que el vulguin exercir o que el reclamin. 
Altrament, el TSJC hagués pogut establir altres mecanismes que no tinguessin aquest 
caràcter sistemàtic i que fossin igualment compatibles amb un model de conjunció 
lingüística en què les famílies no tinguin reconegut el dret a la tria lingüística en 
l’ensenyament però es garanteixi el dret de l’alumnat i les famílies a rebre l’ensenyament 
en les dues llengües oficials. 



49Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents: l’escola com a garant de la igualtat d’oportunitats

Gràfic 23. Distribució de l’alumnat per model lingüístic a l’educació primària (2019/2020)

Font: Ministeri d’Educació. 

Nota: En el cas de Catalunya i Galícia, les dades del Ministeri no es fonamenten en dades estadístiques 
sinó en la normativa en matèria lingüística.
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A criteri d’aquesta institució, per les consideracions exposades anteriorment, l’establiment 
d’una quota del 25 % amb caràcter generalitzat en el conjunt del sistema educatiu 
interfereix el marc legal vigent, va més enllà del que estableix el Tribunal Constitucional i 
obvia que, d’acord amb les dades disponibles fins ara, el castellà és en realitat llengua 
vehicular al nostre sistema educatiu, tal com estableix el mateix marc constitucional.

D’acord amb les dades de l’EDIAC-2021, el castellà com a llengua vehicular a l’aula cobreix 
el 22,0 % dels usos lingüístics a primària i el 28,2 % dels usos lingüístics a secundària. Un 
37,3 % de centres de primària i un 57,7 % de centres de secundària cobreixen ja un 25 % del 
seu horari lectiu en llengua castellana.

Val a dir que si prenem com a referència la llengua vehicular al centre (tenint present el 
temps d’aula, pati i menjador escolar), un 62,9 % de centres de primària i un 68,4 % de 
centres de secundària estarien garantint una presència del 25 % en castellà durant la 
jornada escolar. 

Com hem vist, hi ha diferències territorials significatives. A primària, per exemple, on en 
la mitjana del conjunt de centres no hi ha una presència del castellà per sobre del 25 % de 
l’horari lectiu com a llengua vehicular a l’aula, sí que se supera aquesta proporció als 
serveis territorials on s’escolaritza quasi la meitat de l’alumnat de Catalunya, el Consorci 
d’Educació de barcelona (26,8 % dels usos lingüístics en castellà a l’aula), barcelona 
Comarques (26,9 %) i baix Llobregat (26,3 %). 
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5. Principals recomanacions

5.1. La regulació de la vehicularitat de les llengües oficials a l’ensenyament 

Modificar la legislació per consolidar una concepció holística de la llengua d’ús a 
l’ensenyament

La legislació vigent admet diferents concepcions del que s’entén per llengua vehicular a 
l’ensenyament, que poden anar des d’una concepció limitada a la llengua d’impartició de 
matèria emprada pel professorat a l’hora d’impartir la matèria curricular fins a una concepció 
més àmplia, incardinada en els projectes lingüístics de centre, que incorpori diferents àmbits 
d’interacció a l’escola. 

En aquest sentit, cal modificar la legislació per consolidar el desenvolupament d’una 
concepció holística de la llengua d’ús a l’ensenyament, més en consonància amb l’enfocament 
competencial del currículum i que integri aspectes com ara la interacció de professorat i 
alumnat dins de l’aula i també els usos lingüístics fora de l’aula.

Desenvolupar eines per millorar el coneixement dels usos lingüístics als centres escolars 
per a l’adequació dels projectes lingüístics dels centres a la realitat sociolingüística de 
l’alumnat

El Departament d’Educació ha de disposar d’eines per conèixer els usos lingüístics de 
l’alumnat a l’aula, al centre i a l’entorn del centre i poder orientar els centres en la presa de 
decisions sobre la configuració dels seus projectes lingüístics. No és possible definir projectes 
lingüístics de centre que garanteixin un tractament adequat de les llengües vehiculars de 
l’ensenyament sense disposar de coneixement suficient sobre els usos lingüístics de 
l’alumnat dins i fora de l’escola.

Establir criteris pedagògics i sociolingüístics per als centres per determinar la presència de 
les llengües vehiculars a l’ensenyament en funció del context i dels usos lingüístics de 
l’alumnat a l’aula, al centre i a l’entorn 

El Departament d’Educació ha de proporcionar als centres criteris per establir la presència de 
les llengües vehiculars al centre, en funció de la realitat sociolingüística de l’alumnat i de 
criteris pedagògics, amb l’objectiu de garantir el ple domini de les llengües oficials i, com a 
mínim, d’una llengua estrangera al final de l’etapa d’escolarització obligatòria.

Aquests criteris han de servir per consolidar la presència del català com a llengua vehicular 
normalment emprada, especialment en els centres de secundària, en els centres amb elevada 
complexitat i en els centres ubicats en territoris on l’ús social del català és menys habitual, 
que són els centres on el català té menys penetració en els usos lingüístics tant per part del 
professorat com del mateix alumnat.

Concretament, cal reforçar especialment l’oralitat del català i de l’aranès a l’Aran, com a base 
per a l’ús actiu d’aquestes llengües oficials; i també cal reforçar la competència lingüística en 
castellà en centres ubicats en entorns amb un ús habitual dominant de la llengua catalana.

Finalment, també cal reforçar l’aprenentatge de les llengües estrangeres al sistema educatiu, 
amb la incorporació de l’anglès com a llengua vehicular a l’ensenyament més enllà de la 
matèria lingüística. 
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5.2. La definició dels projectes lingüístics dels centres

Definir projectes lingüístics de centre d’acord amb la realitat sociolingüística i amb la 
realitat pedagògica del centre i garantir-ne l’aplicació efectiva al llarg de la jornada escolar

Els projectes lingüístics de centre han d’establir les estratègies per garantir que en finalitzar 
l’educació bàsica l’alumnat tingui un ple domini de les llengües oficials i un bon domini de, 
com a mínim, una llengua estrangera. 

Aquestes estratègies han de tenir en compte els aprenentatges que es deriven de les àrees o 
matèries lingüístiques però també dels usos de les llengües dins i fora de l’aula per part de 
l’alumnat i entre alumnat i personal del centre al llarg de tota la jornada escolar. La competència 
lingüística no només s’adquireix durant les hores lectives destinades específicament a 
l’aprenentatge de les llengües, i el projecte lingüístic pot preveure estratègies per treballar 
aquesta competència lingüística en diferents àmbits i temps escolars. 

Els projectes lingüístics de centre, al seu torn, han de tenir en compte la incorporació de noves 
metodologies d’ensenyament i aprenentatge que comporten una elevada participació de 
l’alumnat i en què la llengua emprada pel professorat esdevé més residual. 

Els projectes lingüístics de centre s’han d’acomplir amb la implicació de les direccions, del 
claustre de professorat i del personal d’atenció educativa i d’administració i serveis del centre.

Garantir la formació i l’acompanyament de les direccions i del professorat per al compliment 
dels projectes lingüístics dels centres

Les direccions han de tenir la formació necessària per garantir l’acompanyament i el 
seguiment del professorat i de la resta de personal d’atenció educativa i d’administració i 
serveis per a l’aplicació efectiva i pràctica del projecte lingüístic de centre. 

El professorat i el personal d’atenció educativa del centre han de tenir la formació necessària 
per garantir la vehicularitat de les llengües que corresponguin en cada àmbit escolar, d’acord 
amb el projecte lingüístic de centre, sense que l’ús social dominant d’una determinada 
llengua en l’entorn escolar s’imposi sobre l’ús vehicular que correspongui a cada centre.

Garantir la competència lingüística entre el professorat

La llengua vehicular normalment emprada a l’ensenyament, el català, ha de ser coneguda 
correctament per part del professorat per garantir que pot ser usada també de manera 
correcta. Aquest mateix coneixement també s’ha de garantir en relació amb la resta de 
llengües vehiculars de l’ensenyament, la llengua castellana i, si escau, una (o més d’una) 
llengua estrangera. 

Cal reforçar els requeriments de competència en les llengües d’ús en l’ensenyament per part 
de les persones que volen accedir a la professió docent, tant per a l’accés als graus de 
magisteri, a través de les proves d’aptitud personal (PAP), com també per a l’accés a la carrera 
docent. 

Redefinir i reforçar els equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i 
cohesió social (ELIC)

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social, 
que donen suport al professorat en el treball de la competència lingüística de tot l’alumnat 
en general, i en l’atenció a l’alumnat procedent de processos migratoris i a l’alumnat amb 
risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Els ELIC 
han de tenir un paper fonamental en el desplegament de les mesures de promoció de l’ús 
social del català (i l’aranès a l’Aran) entre l’alumnat als centres escolars.
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5.3. La necessitat d’acció afirmativa a favor del català i de l’aranès

Desenvolupar mesures de promoció de l’ús social del català i de l’aranès més enllà de 
l’escola

L’evolució demogràfica de Catalunya i els canvis socials, culturals i tecnològics derivats de la 
globalització situen les llengües catalana i aranesa en una posició de fragilitat en el present, en 
contrast amb una situació més sòlida per a la llengua castellana. L’estat de la qüestió que s’ha 
presentat en aquest informe corrobora la necessitat de polítiques actives de promoció lingüística 
i d’acció afirmativa a favor de les llengües catalana i aranesa en la majoria d’àmbits socials si es 
vol estendre el seu coneixement i anar ampliant el rang de situacions en què es dona compliment 
al dret d’opció lingüística de la ciutadania, que està més garantit per a les persones que opten 
per expressar-se en llengua castellana.

Per als infants i adolescents, és important consolidar l’acció afirmativa més enllà de l’escola a 
favor del català i de l’aranès, especialment en l’àmbit del consum digital i audiovisual i en l’àmbit 
del lleure.

La mateixa Constitució espanyola preveu que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques 
d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció” (art. 3.3). Cal 
exigir al Govern de l’Estat i al Govern de Catalunya que legislin per desplegar aquesta previsió i 
desenvolupin polítiques de promoció de l’ús social de la llengua catalana (i aranesa a l’Aran). 

En aquest context, l’assoliment i el reforçament de grans acords polítics i socials interns és clau 
per relegitimar les polítiques d’acció afirmativa a favor del català i l’aranès i, ateses les limitacions 
a l’acció institucional i des dels poders públics, es fa imprescindible la implicació de la societat 
civil. L’impuls recent del Pacte nacional per la llengua, que neix amb un notable suport al 
Parlament de Catalunya, sembla una passa sòlida en aquesta direcció.

De fet, en una situació de bilingüisme asimètric i en què el castellà predomina en la majoria 
d’àmbits socials menys en l’àmbit escolar, la presència d’espais i àmbits socials de predomini del 
català (o l’aranès a l’Aran) no va en contra del plurilingüisme, sinó que és, precisament, la 
condició de possibilitat del bilingüisme i el plurilingüisme individuals. Sense prendre com a punt 
de partida aquesta premissa, l’exigència de bilingüisme a les institucions apareix com un intent 
de preservar el privilegi monolingüe per a una part de la societat, més que no com a fruit d’un 
interès genuí per generalitzar aquesta condició al conjunt de la població.

Cal reconstruir un model plurilingüe i intercultural propi de convivència i cohesió social, que 
reconegui les llengües d’herència de tota la població, que tingui en compte l’oficialitat del català 
i el castellà (i l’aranès a l’Aran) i que situï el català com una llengua oberta, accessible a tota la 
població, i com un referent ineludible i positiu d’identificació electiva, mai excloent i sempre 
compatible amb altres adscripcions.

Estudiar la situació de les llengües oficials en altres àmbits més enllà de l’escola fonamentals 
per a la garantia dels drets lingüístics  

Aquest informe situa l’escola en el centre de l’anàlisi perquè esdevé un àmbit determinant per 
al coneixement i l’ús social de les llengües entre els infants i adolescents. Tot i això, capgirar 
el procés de minorització de la llengua catalana (i aranesa a l’Aran) no passa únicament per 
desplegar mesures en l’àmbit escolar. Des d’aquest punt de vista, cal desenvolupar polítiques 
d’acció afirmativa que promoguin l’ús social de la llengua catalana (i aranesa a l’Aran) en el 
mercat de treball, en les activitats d’oci, en el món digital i audiovisual o en altres àmbits.

La institució del Síndic de Greuges continuarà desenvolupant actuacions que permetin millorar 
el coneixement sobre l’ús social de les diferents llengües oficials en els diferents àmbits 
d’interacció social de la població a Catalunya, i també defensar els drets lingüístics del 
conjunt de la població.
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