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Resum 

 

L’objectiu d’aquest treball és descobrir quines escoles de primària de Catalunya encara 

introdueixen el francès com a primera llengua estrangera i per què mantenen aquesta 

opció o per què hi han optat. Però no només això, també ens interessa veure què 

n’opinen alguns professors, alguns exalumnes i algunes famílies d’una mostra 

representativa d’aquestes escoles. A més, comprovem si aquest perfil s’ajusta al marc 

sociogeogràfic i com està justificat al projecte lingüístic de les escoles. 

 

Aquest objectiu s’emmarca en un marc teòric que, de forma resumida, mostra les 

relacions lingüístiques de Catalunya i les possibilitats que tenen les escoles públiques 

de tractar-les, modificar-les o adaptar-s’hi per preparar la societat que sostindrà el país 

en el futur. Amb aquest marc veiem que el francès és una llengua molt present i 

necessària a Catalunya, però que poques escoles opten per tenir-lo com a primera 

llengua estrangera. Amb l’anàlisi qualitatiu de tres escoles d’aquesta minoria veiem 

que el marc sociogeogràfic, les justificacions del projecte lingüístic i les opinions de la 

comunitat educativa són molt similars. 

  



 

Abstract 

 

The purpose of this work is discover which primary schools in Catalonia still introduce 

French as their first language and why do they keep this option or why have they 

chosen it. Furthermore, we are also interested to see what opinion have some 

teachers, some alumni and some families from a representative sample of these 

schools. 

 

Moreover, we are going to check if this option fits the socio-geographic context and 

how it is justified in the Linguistic Projects of the schools. This objective is part of a 

theoretical framework that explains the linguistic relations of Catalonia and the 

possibilities that public schools have to treat, modify or adapt to them to prepare the 

society that will drive the country in the future. With this framework we can see that 

French is a reality in Catalonia and its knowledge seems to be necessary, but few 

schools choose to have it as their first language. Qualitative analysis of the three 

minority schools helps us to see that the socio-geographic context, the Linguistic 

Project justifications and the opinions of the school community are very similar in all 

cases. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’interès pel tema del treball, el francès com a primera llengua estrangera a les escoles 

de primària de Catalunya, sorgeix de l’experiència pròpia. Jo havia anat a una escola de 

primària que actualment encara introdueix el francès com a primera llengua 

estrangera; això em va fer pensar, estudiant llengües aplicades, si aquesta opció era 

única o hi havia més escoles que la compartien. A més a més, aquesta elecció recordo 

que suscitava un gran enrenou d’opinions molt diverses entre les famílies, els 

professors i els exalumnes; per això, també em semblava interessant veure què 

n’opinaven a altres llocs els membres de la comunitat educativa. 

 

Finalment, en un treball que havia realitzat per l’assignatura Llengües i educació, ja 

havia pogut analitzar el projecte lingüístic de l’escola a la qual havia anat i havia vist 

que estava molt ben justificat amb l’entorn sociogeogràfic; per això també pensava 

que seria interessant veure si als possibles altres llocs on hi hagués escoles que 

oferissin el francès com a primera llengua estrangera també hi havia un marc 

sociogeogràfic que justifiqués aquesta elecció. 

 

De fet, penso que la temàtica general d’aquest treball s’adequa a dos àmbits que no 

sempre van relacionats, però que han estat els dos perfils de la carrera que m’han 

interessat més: l’educació (sobretot l’ensenyament de llengües a Catalunya) i la 

societat (sobretot pel que fa a la planificació lingüística). És important tenir en compte 

aquest punt per saber que la motivació del treball no és abordar l’ensenyament del 

francès a les escoles de primària des d’una perspectiva només educativa que tingui en 

compte els factors d’adquisició del francès davant d’altres llengües o que tingui en 

compte els mètodes pedagògics per ensenyar-lo a les escoles de primària. El tema 

s’enfocarà des de la vesant social de la planificació lingüística a les escoles. 

 

Un dels altres punts que vaig trobar interessants i que també em van fer decidir per 

estudiar aquest tema és que no hi havia bibliografia que parlés d’aquesta situació, del 

possible pas de l’anglès al francès com a primera llengua estrangera a les nostres 
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escoles públiques o de quines escoles tenien aquesta opció lingüística a Catalunya, 

com ho vivien, on estaven situades, etc. Durant les sessions de l’assignatura del Treball 

de fi de grau dedicades a la cerca bibliogràfica, ni posteriorment, no vaig trobar cap 

document que abordés l’ensenyament de les llengües estrangeres des del punt de 

vista de la planificació de les escoles, així que vaig pensar que seria interessant fer una 

petita recerca en aquest tema. 

 

Quant a l’estructura, podríem dividir el treball en tres parts. En la primera, trobaríem 

l’apartat 2, que funciona com a marc teòric de l’explicació; en la segona, l’apartat 3, 

que explica els objectius plantejats a partir del marc teòric i la metodologia que es 

segueix per arribar-hi; finalment, en la segona part trobaríem els resultats de la 

recerca. En aquest cas, com ja comentarem més endavant, es presenten de dues 

maneres diferents: primerament, des del punt de vista individual de cada context, i 

després des d’un punt de vista general segons els temes tractats. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

Cal comentar abans d’abordar el marc teòric que, en aquest cas, no estem parlant d’un 

resum de bibliografia que tracti el tema del treball, ja que no hi ha gaire literatura que 

abordi aquest tema (o d’altres de propers com les llengües estrangeres que escullen 

les escoles i les justificacions que hi donen en els projectes lingüístics) de la mateixa 

manera que es planteja en aquest treball. Així doncs, els apartats següents estan fets a 

partir d’una abstracció de, sobretot, informes econòmics, polítics i educatius, i de 

documents governamentals, lleis i estadístiques. 

 

El marc teòric comença amb el subapartat «Les relacions lingüístiques de Catalunya». 

Aquest és un tema molt complex, però s’hi mostren d’una manera resumida les 

necessitats lingüístiques reals i potencials de la nostra societat. A continuació, al 

subapartat «Les llengües a les escoles de primària de Catalunya», veiem quins 

mecanismes tenen les escoles per poder-se adaptar a les necessitats lingüístiques que 

es puguin deduir del primer apartat. Finalment, dintre del que podríem considerar el 

marc teòric d’aquest treball, trobem el subapartat «El francès com a primera llengua 

estrangera a les escoles de primària de Catalunya», on es recull la situació d’aquest 

tipus d’ensenyament en aquest tipus d’escoles. 

 

 

2.1. Les relacions lingüístiques de Catalunya 

 

Com comentàvem anteriorment, resumir en poques pàgines les relacions lingüístiques 

de Catalunya és molt pretensiós, així que cal tenir clar abans de llegir aquest apartat 

que és només una visió general que se centra bàsicament en el coneixement i l’ús del 

francès (i també de l’anglès en contraposició). 

 

Per veure quines llengües coneix la població de Catalunya, amb quines s’identifica i 

quines usa, és necessari recórrer als resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la 

població que publica l’Institut Català d’Estadística (Idescat, 2008). En l’última enquesta 
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publicada, la del 2008, veiem que pel que fa a la llengua inicial (Taula 1) i la llengua 

d’identificació (Taula 2) el francès ocupa la setena posició, i que és la sisena llengua 

més habitual de la població catalana (Taula 3), en tots els casos per davant de l’anglès. 

 

Taula 1. Llengua inicial 

Castellà 55,0 % 

Català 31,6 % 

Català i castellà 3,8 % 

Àrab 2,6 % 

Romanès 0,9 % 

Gallec 0,6 % 

Francès 0,5 % 

Altres llengües o combinacions 5, 0 % 

 

Taula 2. Llengua d’identificació 

Castellà 46,5 % 

Català 37,3 % 

Català i castellà 8,8 % 

Àrab 2,4 % 

Romanès 0,8 % 

Portuguès 0,3 % 

Francès 0,2 % 

Altres llengües i combinacions 3,7% 

 

Taula 3. Llengua habitual 

Castellà 45,9 % 

Català 35,6 % 

Català i castellà 12,0 % 

Àrab 1,9 % 

Romanès 0,5 % 

Francès 0,2 % 

Altres llengües i combinacions 3,9 % 

 

Si passem a les dades sobre el coneixement (Idescat, 2008) de llengües també de la 

població de Catalunya, veiem que la tendència s’inverteix i que hi ha més coneixement 

d’anglès (Taula 4). Si interpretem els resultats, podem entendre que la gent que 

s’identifica amb altres llengües o que té altres llengües com a habituals que no siguin 

l’anglès i el francès opta abans per tenir més coneixements d’anglès que no pas de 

francès. El més interessant, però, és mirar aquesta tendència per edats (Idescat, 2008), 
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ja que veiem clarament que hi ha un descens en les noves generacions (Figura 1). El 

coneixement de francès de la gent jove és molt menor al de la gent més adulta. 

 

Taula 4. Coneixements lingüístics 

Llengua L’entenen El saben parlar El llegeixen L’escriuen 

Castellà 99,9 % 99,7 % 97,4 % 95,6 % 

Català 94,6 % 78,3 % 81,7 % 61,8 % 

Anglès 32,0 % 26,4 % 27,9 % 24,1 % 

Francès 21,3 % 16,7 % 16,9 % 12,7 % 

 

Figura 1. Coneixements del francès per edat, eix horitzontal, 

en tants per cents, eix vertical 

 

 

En els paràgrafs anteriors hem vist les llengües que utilitza i que coneix la població de 

Catalunya. A continuació ens fixarem en quines llengües necessita aquesta societat. Pel 

que fa a les empreses, l’estudi més complet en relació amb llengües és l’ELAN.cat 

(Generalitat de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya, 2010). 

 

A ELAN.cat veiem que un 33 % de les empreses catalanes venen a l’estranger i que el 

mercat principal és, amb diferència, França, que se situa en primer lloc amb una quota 

del 29 %, a molta distància del segon mercat, Portugal, amb un 10 % de les 

exportacions. França també és el mercat en el qual més empreses pensen exportar o 

invertir pròximament. Tot i això, només un 67 % de les empreses utilitza la llengua del 

mercat al qual exporta, i és que, per més que els primers mercats d’exportació siguin el 
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francès i el portuguès, la llengua majoritària utilitzada per les nostres empreses 

exportadores, és l’anglès (en el 69 % dels casos); això sí, seguida del francès (en el 55 % 

dels casos)1. En el cas de les llengües a les pàgines web, l’oferta de formació, la 

contractació de traductors i intèrprets, i el reconeixement de mèrits lingüístics, l’anglès 

també passa per davant del francès. 

 

Aquest fet suposa una contradicció, ja que respondre en la llengua del client és un 

criteri compartit pel 97 % de les empreses. Així doncs, l’estudi arriba a la conclusió que 

les empreses no dominen prou les llengües d'alguns mercats principals i emergents, i 

destaca la necessitat que tant governs com companyies fomentin l'aprenentatge de 

llengües per consolidar la internacionalització de l'economia. Aquest aprenentatge, 

però, tan formal com informal, ha de ser d'un ventall ampli de llengües i amb una 

orientació pràctica i professional. 

 

Els autors també creuen que «hi ha una confiança excessiva en l'autosuficiència de 

l'anglès com a llengua franca internacional». De fet, una de les opinions, que recull 

ELAN.cat d’un responsable d’assegurament de la qualitat d’una empresa de fabricació 

de packaging, defensa l’ús del francès davant d’aquesta concepció: «Amb l’anglès ens 

podríem comunicar amb molts mercats, però el francès per a nosaltres és 

imprescindible: és el nostre principal mercat i és molt important que el client se senti 

còmode». 

 

Pel que fa al turisme, segons les dades de l’Idescat de l’any 2013 (Turistes estrangers. 

Per país d’origen), la gran majoria provenen de França, concretament el 51 %. En segon 

lloc i a molta distància trobem els turistes que vénen del Regne Unit, suposen un 6,5 %. 

 

Per tant, veiem que la necessitat de la llengua francesa és ben present a Catalunya, 

perquè és una de les llengües estrangeres més habituals entre els catalans i catalanes, 

és la llengua més necessària pel comerç amb l’exterior, però també, i amb molta 

diferència, pel gran sector del turisme a l’interior del país. Tanmateix, hem vist que 

                                                             
1
 En aquest cas, els tants per cents no es poden sumar fins arribar al 100 % perquè es té en compte que 

es pot utilitzar més d’una llengua en una mateixa exportació. 
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aquesta necessitat no es veu reflectida en l’adquisició i l’aprenentatge de llengües, ja 

que en general la gent i les empreses valoren més el coneixement de l’anglès. De fet, 

veiem clarament que el coneixement de francès en els últims quaranta anys ha patit 

un descens important i constant. 

 

La situació actual demostra clarament una necessitat gran de parlants de francès, però 

tenim indicadors que mostren que aquesta necessitat pot ser més important en el 

futur. Hem vist que França és el principal mercat on volen exportar pròximament les 

nostres empreses, però des del Govern català també es promouen les relacions 

francòfones. A l’Informe número 3 del Consell Assessor per a la Transició Nacional 

(CATN) es proposa que el possible nou Estat català entri a l’Organisation Internationale 

de la Francophonie. Ho argumenten de la manera següent (CATN, 2013): 

 

Així, per proximitat i tradició, pel fet que la comunitat francòfona de nacionalitat 

francesa o de països africans a Catalunya és molt nombrosa –un 15 per cent de la 

població catalana parla francès– o pels interessos derivats dels intensos intercanvis 

comercials, podria ser desitjable que Catalunya s’incorporés a la Organització 

Internacional de la Francofonia. 

 

Aquesta organització agrupa els estats on hi ha una presència significativa de parlants 

francòfons, o bé aquells que hi volen ser presents per raons històriques, interessos 

compartits o proximitat territorial (CATN, 2013). El Govern també promou el francès a 

partir de diversos acords en l’ensenyament com el Pla d’impuls a la llengua francesa o 

el Batxibac (Generalitat de Catalunya, 2011). En el Pla d’impuls a la llengua francesa 

(Generalitat de Catalunya, 2011), actualitzat per aquest darrer curs 2013-2014 

s’especifica que: 

 

El desenvolupament i la millora del coneixement de la llengua francesa per part de 

l'alumnat és un objectiu estratègic del Servei de Llengües Estrangeres, ateses les 

accions transfrontereres que duen a terme els centres educatius. [...] Cal tenir 

garantit que tots els esforços en ensenyament de la llengua francesa tinguin la 

màxima continuïtat al llarg de totes les etapes [i] normalitzar la llengua francesa en 
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els centres i tornar a uns mínims imprescindibles per afavorir l’espai de les llengües 

romàniques. 

 

Aquest pla proposa augmentar les hores de francès als currículums de primària fent, 

per exemple, altres assignatures en francès i potenciar la mobilitat entre territoris 

francòfons i Catalunya. 

 

 

2.2. Les llengües a les escoles de primària de Catalunya 

 

En l’apartat anterior hem vist que hi ha una demanda important de coneixements de 

francès en la societat catalana, però les escoles públiques tenen eines per respondre-

hi? 

 

Si ens fixem en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2010, Títol I, Capítol III, Article 35), 

només s’hi estableix que tothom té dret a rebre l’ensenyament en català i que és la 

llengua vehicular en aquest camp. També s’estipula que els alumnes tenen el dret i el 

deure de tenir un coneixement suficient, tan oral com escrit, també de castellà, i que el 

català i el castellà han de tenir una presència adequada en els plans d’estudis. No 

parla, però, de les llengües estrangeres. 

 

Si passem a la Llei d’educació (12/2009 del 10 de juliol) veiem que no contradiu 

l’Estatut en l’Article 12 «El català, llengua vehicular i d’aprenentatge». A l’Article 12, 

«Llengües estrangeres», es disposa el següent. 

 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a 

mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les 

competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc 

europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les 

llengües. 
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2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions del 

Departament, quina llengua estrangera s’imparteix com a primera llengua estrangera 

i quina, o quines, com a segona. 

 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars 

i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer 

supòsit, es requereix autorització del Departament. 

 

Amb aquesta llei veiem que les escoles catalanes han d’ensenyar amb el català com a 

llengua vehicular, han de garantir una competència suficient en català i en castellà, i 

han d’incorporar, almenys, una llengua estrangera. No s’hi indica quina, però es deixa 

entreveure que segurament n’hi poden haver més i que en aquests casos una ha de 

tenir la qualitat de primera llengua estrangera. També ens parla dels projectes 

lingüístics. Els projectes lingüístics, segons l’Article 14 d’aquesta mateixa Llei (12/2009 

del 10 de juliol), són els documents que els centres públics i els concertats han 

d’elaborar com a part del projecte educatiu per descriure el tractament de les llengües 

que farà l’escola. Aquest projecte ha d’incloure, evidentment, les suposicions que hem 

descrit al paràgraf anterior i, a més, els criteris d’adequació de l’ensenyament de 

llengües a la realitat sociolingüística de l’escola. 

 

Per tant, veiem que les escoles han d’assegurar l’ensenyament del català i del castellà, 

però que tenen força llibertat pel que fa a les llengües estrangeres. Això sí, han 

d’adequar l’ensenyament de llengües estrangeres a les necessitats socials, sobretot a 

la realitat sociolingüística de l’entorn. 

 

 

2.3. El francès com a primera llengua estrangera a les escoles de 

primària de Catalunya 

 

Com hem vist a l’apartat anterior, les escoles de primària a Catalunya poden triar el 

tipus d’ensenyament de llengües estrangeres. En el nostre cas particular, ja que hem 

vist a l’apartat 2.1 que el francès és una llengua important per les relacions actuals i 
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futures de Catalunya, ens fixarem en quines escoles el consideren primera llengua 

estrangera. 

 

A partir de les dades internes del Departament d’Ensenyament de què disposem (amb 

les quals s’elabora tot l’apartat), veiem que en el curs 2012-2013 (l’últim del qual 

tenim totes les dades actualitzades) hi havia vint-i-nou escoles que oferien el francès 

com a primera llengua estrangera (tot i que algunes consten només amb un o dos 

alumnes malgrat que no són escoles rurals). D’aquestes vint-i-nou escoles, només onze 

són escoles públiques. Si les analitzem amb més detall veurem que pertanyen només a 

quatre comarques: l’Alt Empordà, la Cerdanya, el Ripollès i la Val d’Aran, que són 

precisament les úniques quatre comarques que tenen un pas fronterer per carretera 

amb l’Estat Francès. 

 

Figura 2. Mapa del nord de Catalunya i de la Catalunya del nord amb els passos fronterers marcats. 

Font del mapa: Google Maps amb edició pròpia 

 

 

A tot Catalunya, les vint-i-nou escoles que oferien el curs 2012-2013 el francès com a 

primera llengua estrangera sumaven 3.484 alumnes d’un total de 459.166. També 

trobem 294 alumnes que estudiaven alemany com a primera llengua estrangera. La 

diferència abismal respecte l’anglès que engloba el 99,2 % dels alumnes davant d’un 

0,75 % pel francès i un 0,06 % per l’alemany es pot veure a la Figura 3. Si ens fixem 

només amb les escoles públiques, l’alemany desapareix i el francès passa a ocupar 

només el 0,6 % dels alumnes. 
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Figura 3. Alumnes que tenen el francès, l’alemany 

i l’anglès com a primera llengua estrangera. 

Elaboració pròpia 

 

 

Si analitzem el francès com a segona llengua estrangera la situació reverteix clarament 

a favor. A tot l’ensenyament de primària trobàvem el curs 2012-2013 8.237 alumnes 

que estudiaven el francès com a segona llengua estrangera; 1.295, l’anglès, i 947, 

l’alemany. Si ens fixem amb la Figura 4 veiem que en aquest cas el francès s’endú el 

78,6 % dels alumnes; l’anglès, el 12,4 %, i l’alemany, el 9%. En el sector públic torna a 

desaparèixer l’alemany, el francès obté el 85,4 % dels alumnes, i l’anglès, el 14,6 %. 

 

Figura 4. Alumnes que tenen el francès, l’alemany 

i l’anglès com a segona llengua estrangera. 

Elaboració pròpia 

 

 

Hem vist, doncs, que hi ha molt poques escoles que tinguin el francès com a primera 

llengua estrangera davant de les que opten per l’anglès. Si ens fixem en les escoles 

públiques veiem que encara hi ha menys alumnes amb aquesta opció lingüística i que 

són tots de les quatre comarques catalanes que tenen pas fronterer amb l’Estat 

Francès. Pel que fa al francès com a segona llengua estrangera, la situació millora de 

Francès 

Alemany 

Anglès 

Francès 

Alemany 

Anglès 
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forma visible, però no és una dada positiva del tot, ja que sorprèn, finalment, que 

només un 3,5 % dels alumnes de primària de Catalunya tinguin una segona llengua 

estrangera o un encara més sorprenent 0,84 % si ens fixem només amb les escoles 

públiques. 
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3. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

Com hem vist en el marc teòric, el francès és una llengua que té una representativitat 

important a Catalunya i que és necessària per gran part de l’economia del país. També 

hem vist que les escoles poden triar la primera llengua estrangera, o tenir-ne dues, i 

que han d’adaptar aquesta tria a l’entorn en el qual es troben. Tot i tenir clares 

aquestes dues idees, hem vist també que són molt poques les escoles que 

introdueixen el francès com a primera llengua estrangera. 

 

L’interès d’aquest treball rau en el fet que, com dèiem a la introducció, només 

coneixíem una escola que tingués el francès com a primera llengua estrangera i sabíem 

que aquesta opció generava moltes opinions en l’entorn educatiu; per això, 

comentàvem que ens semblava interessant veure què n’opinaven a altres llocs els 

membres de la comunitat educativa. També explicàvem que havia vist el projecte 

lingüístic d’aquesta escola i que estava molt ben justificat amb l’entorn sociogeogràfic. 

 

Així doncs, l’objectiu del treball és veure per què aquestes escoles tenen aquesta opció 

lingüística i per què hi han optat; també volem veure què n’opinen alguns professors, 

alguns exalumnes i algunes famílies, és a dir, quina opinió suscita entre la comunitat 

educativa. A més, comprovarem si aquest perfil lingüístic s’ajusta al marc 

sociogeogràfic i com està justificat al projecte lingüístic de les escoles. 

 

Si ens fixem en la metodologia, el camí o el mètode que fem servir per arribar a 

l’objectiu que ens proposàvem, hem de dir que tot el treball, en general, s’emmarca en 

un mètode qualitatiu. El mètode qualitatiu es distingeix del quantitatiu perquè no 

busca un conjunt de dades gran normalment numèriques i generalitzables, sinó que 

persegueix obtenir dades descriptives que solen ser les paraules de les persones o 

conductes observables. 

 

En aquest cas, com que es busca un recull d’opinions, les dades són les paraules de les 

persones (que s’han recollit de diverses maneres tal com expliquem més endavant). El 
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que es pretén en aquest treball és descriure i interpretar unes situacions reals 

emmarcades en el seu context habitual a partir de l’experiència dels individus que en 

formen part o que n’han format. Així doncs, no partim de dades mesurables, ja que 

ens basem en experiències i opinions. 

 

La part de la recerca qualitativa la podríem dividir de dues maneres: segons els 

contextos i segons els interessos. Pel que fa als contextos, ens hem interessat per tres 

escoles (l’Escola Montserrat Vayreda de Roses, l’Escola Bac de Cerdanya d’Alp i l’Escola 

Dr. Robert de Camprodon). Es presenten els resultats dividits en tres apartats (4, 5 i 6). 

Més endavant veurem com les hem triades i per què. Pel que fa a l’agrupació segons 

els interessos (descrits a l’apartat 7), ens referim a l’anàlisi transversal de cada camp 

investigat: la situació de l’escola, el projecte lingüístic, l’opinió de la direcció i els 

professors de francès, l’opinió dels exalumnes i l’opinió de les famílies. 

 

La tria de les escoles es va fer segons la situació, és a dir, se’n va triar una de cada 

comarca. En el cas de la Val d’Aran, però, es tracta d’una comarca que gaudeix d’un 

règim lingüístic especial i les escoles són d’immersió en aranès (variant del gascó, 

dialecte alhora de l’occità), i també s’hi aprèn català i castellà, així que el francès és la 

quarta llengua de l’escola encara que en sigui la primera llengua estrangera. Per 

aquests motius, i també per l’abast de temps i d’espai del treball, s’ha descartat 

l’estudi de l’escola d’aquesta comarca. Tot i això, hem considerat important fer la 

descripció de la situació de l’ensenyament del francès a les escoles de la Val d’Aran, 

que es pot trobar a l’Annex 1. 

 

En el cas del Ripollès la tria va ser fàcil perquè, també segons les dades del 

Departament d’Ensenyament, només hi ha una escola amb l’opció lingüística que ens 

interessa. En el cas de la Cerdanya tampoc va ser gaire complicat, ja que ens vam 

decantar per l’única escola que no formava part d’una ZER (Zona Escolar Rural) perquè 

fos més similar a les altres i tingués més exalumnes i més famílies i, per tant, més 

opinions per recollir. Pel que fa a l’Alt Empordà ens vam decantar per una escola de 

Roses per veure la situació de l’únic municipi amb més d’una escola amb el francès 

com a primera llengua estrangera. 
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Aquests tres casos analitzats comencen sempre amb la descripció de la comarca i de 

l’escola, que segueix sent un enfocament teòric a partir d’altres publicacions, informes 

i estadístiques. A continuació, però, trobem l’opinió dels professors, dels pares i dels 

exalumnes. Per recollir les dels dos últims casos s’han utilitzat enquestes. 

 

Les enquestes per conèixer l’opinió dels pares es van enviar a les escoles un cop es va 

acordar que estaven disposades a col·laborar amb el treball. Les escoles les van 

repartir, generalment, als alumnes de cinquè i sisè perquè les portessin a casa i els 

seus pares les poguessin contestar. Es van triar aquests cursos perquè els pares fa més 

temps que tenen relació amb les escoles i en poden tenir una opinió més formada. En 

el cas de les enquestes per als exalumnes, es van enviar a l’institut en el qual 

acostumaven a anar els exalumnes de les escoles investigades. Els instituts també les 

van passar als alumnes de més edat, en aquest cas perquè poguessin tenir un nivell de 

reflexió més elevat i poguessin haver acumulat més experiències lingüístiques. 

 

Tant les enquestes dels familiars com les dels exalumnes estan encapçalades per una 

explicació en què es descriu la font i l’objectiu de la investigació, així com el 

funcionament de l’enquesta, que està dividida en dues parts. La primera està 

destinada a conèixer l’entorn lingüístic dels alumnes, en el primer cas, i dels 

exalumnes, en el segon. Per això se’ls demana per l’edat, les llengües que utilitzen 

normalment per comunicar-se i les llengües que han estudiat. Es tracta de veure si el 

marc lingüístic personal pot condicionar la segona part. Aquesta està destinada a 

recollir la seva opinió sobre l’opció lingüística de l’escola a la qual van els seus fills o de 

la qual són exalumnes. Se’ls pregunta, per exemple, si creuen que els serà un 

avantatge en el futur professional o si creuen que s’hauria de canviar o mantenir 

l’opció lingüística de l’escola. 

 

Pel que fa a l’opinió dels professors, ha estat recollida a través d’una entrevista 

personal enregistrada d’uns trenta minuts. En aquest cas, parlem d’una eina totalment 

qualitativa que té com a finalitat endisar-se en la visió que té d’un tema la persona 

entrevistada. Aquestes entrevistes han estat més aviat converses sobre la base del pla 
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d’investigació i, tot i que no permeten una mostra sistemàtica de moltes opinions, les 

hem realitzat a partir d’un esquema que es pot veure a l’Annex 4 per tal que cobrissin 

els mateixos temes sense respondre a preguntes tancades. Podríem parlar d’una 

entrevista semiestructurada; ara bé, la conversa informal ja conduïa, en tots els casos, 

en aquests àmbits i no calia forçar-ne la introducció. També s’ha permès que tots els 

entrevistats introduïssin de forma lliure altres temes que consideressin rellevants per 

al treball. 

 

L’aproximació amb les escoles i amb les persones que hem entrevistat ha estat sempre 

de manera informal a partir de contactes de gent que coneixia les persones que ens 

interessava entrevistar. Aquestes persones conegudes per les dues parts feien una 

primera aproximació temptejant l’interès de l’escola per participar en el treball. Si era 

favorable, com ha estat en tots els casos, a continuació els escrivíem per explicar-los 

en més detall en què consistia el treball i què necessitàvem exactament de la seva 

col·laboració. 

 

Més endavant, també se’ls enviava la carta de petició d’ajuda oficial de la Universitat. 

A canvi, se’ls oferia rebre el treball amb la informació de la situació de l’ensenyament 

del francès com a primera llengua a les escoles de primària i les experiències d’altres 

escoles que tenen la mateixa opció lingüística. En el cas dels instituts, el contacte es 

feia directament de manera formal amb un escrit en el correu electrònic, ja que se’ls 

demanava una col·laboració molt menor. 

 

Així doncs, als apartats següents es mostren els resultats de la recerca segons la 

metodologia que acabem de descriure. Per acabar, és important comentar altre cop, 

que només ens interessa conèixer el perquè d’aquesta opció lingüística i les opinions 

que reporta des d’un punt de vista de la planificació lingüística des de les escoles. En 

cap cas, ens hi aproximarem des d’un punt de vista pedagògic per mirar el tipus 

d’ensenyament o d’enfocament que utilitzen per ensenyar el francès. Tampoc des d’un 

punt de vista cognitiu per mirar els possibles avantatges o desavantatges d’introduir 

primer una llengua estrangera de la mateixa família que les dues llengües inicials de la 

majoria dels infants. 
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4. L’ALT EMPORDÀ: ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA 

 

L’Alt Empordà (Generalitat de Catalunya, 2008) és la comarca més oriental de 

Catalunya. Limita amb els Pirineus, el mar Mediterrani, el Baix Empordà i la zona de 

l’Alta Garrotxa. Té una extensió de 1.357,5 km2 que es reparteixen seixanta-vuit 

municipis, la majoria de menys de 1.000 habitants. La població total de la comarca 

(Idescat, 2013) és de 141.371 habitants, dels quals gairebé un terç viu a la capital 

comarcal, Figueres. 

 

Figura 5. Situació de l’Alt Empordà a Catalunya i mapa comarcal. 

Font: Generalitat de Catalunya 

 

 

L’Alt Empordà té, segons les dades del Departament d’Ensenyament, 69 escoles de 

primària, 65 de les quals són públiques. Això suposa 8.366 alumnes (dades del curs 

2012-2013), 1.160 d’aquests (un 13,9 %) estudien el francès com a primera llengua 

estrangera. Si ens fixem en les escoles públiques el percentatge augmenta (un 15,7 %) 

ja que tots els alumnes de francès són d’aquest tipus d’ensenyament. Pel que fa al 

francès com a segona llengua estrangera l’estudien 571 alumnes, 178 dels quals en 

escoles públiques. 

 

L’Escola Montserrat Vayreda té una història curta, ja que es va fundar fa només uns 

deu anys (el curs 2005- 2006) arran de l’augment de la demanda de places escolars per 

la nova arribada d’immigració al municipi de Roses. Actualment està situada a uns 

terrenys al costat del pavelló poliesportiu i la piscina municipals en una construcció 

provisional de barracons, tal com es pot veure a la Figura 6, esperant la construcció 
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definitiva prevista, en principi, per un parell d’anys. Actualment té 363 alumnes, 223 

alumnes dels quals cursen la primària. És una escola en general de dues línies menys 

cinquè i sisè de primària, que es desdoblaran l’any 2014 i 2015 respectivament. Com 

hem comentat, està situada a la població de Roses de 19.881 habitants (Idescat, 2013). 

Roses té cinc escoles, quatre d’aquestes cinc són públiques; totes les públiques tenen 

el francès com a primera llengua estrangera. L’índex d’immigració de les escoles és 

elevat, ja que en el conjunt de la població (Idescat, 2013) voreja el 34 %. 

 

Figura 6. L’Escola Montserrat Vayreda celebrant el dia de la pau. 

Font: Blog de l’Escola 

 

 

Segons el projecte lingüístic de l’Escola Montserrat Vayreda, la població de Roses té un 

índex alt de famílies castellanoparlants que són descendents d’immigrants d’altres 

zones de l’Estat Espanyol. Ara, però, hi ha un bon nombre d’alumnes provinents dels 

països del Magrib, també de famílies d’arreu del món: de l’Àfrica del nord, del centre i 

sud d’Amèrica, dels països de l’est d’Europa i també de França. 

 

L’Escola té una aula d’acollida amb una mestra a jornada completa, ja que la quantitat 

d’immigració arriba al 40 %. Molts dels alumnes es troben en situacions de risc social i 

viuen en un entorn desafavorit de nivell socioeconòmic baix, ja que la majoria de pares 

dels nens nouvinguts solen treballar en la construcció o en el sector dels serveis, però 
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en ocupacions de remuneració baixa i de moltes hores de feina. També hi ha, però, 

famílies autòctones que normalment parlen en català i que solen treballar en el sector 

dels serveis, com correspon a un municipi turístic, però en feines més ben 

considerades i més ben remunerades. 

 

 

4.1. Projecte lingüístic 

 

En el projecte lingüístic de l’Escola Montserrat Vayreda de Roses s’especifica només de 

començar que el seu objectiu és formar parlants plurilingües i pluriculturals que 

respectin la diversitat lingüística i cultural. La primera llengua estrangera és el francès 

per tal d’ampliar les possibilitats culturals i professionals dels alumnes, així com 

millorar-ne la competència comunicativa. Tot i això, també s’explica que s’introduirà 

una segona llengua estrangera. Com és normal en una població amb un alt nivell 

d’immigració i en una escola creada per l’última onada immigratòria, el projecte 

lingüístic recull que tindrà en compte aquesta nova població i el patrimoni cultural que 

aporten a l’Escola. El document, però, especifica que el català ha de ser natural en les 

relacions interpersonals i que es pot utilitzar el castellà amb els nouvinguts que el 

comprenguin. 

 

En les llengües que s’imparteixen a l’Escola cal especificar que s’incrementen les hores 

de català respecte les de castellà, ja que inclouen l’explicació de les estructures 

comunes en les dues llengües i les diferències necessàries. La llengua castellana passa 

a ser la segona llengua de l’Escola i s’introdueix a nivell oral a partir de primer de 

primària; a tercer, s’inicia de manera més sistemàtica la lectura i l’escriptura. A més, 

s’imparteix l’assignatura de visual i plàstica en aquesta llengua per millorar-ne el 

domini. 

 

Com comentàvem, el francès és la llengua que, segons el projecte lingüístic, la 

comunitat educativa de l’Escola (i, com veurem, de la població) han escollit com a 

primera llengua estrangera. L’objectiu és que els alumnes puguin comprendre i 
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expressar missatges senzills dins d’un context. La llengua francesa es comença a segon 

de primària a nivell oral donant importància a la comprensió oral. Posteriorment, 

s’introdueix poc a poc de forma escrita fins al cicle superior, quan ja es treballen 

aspectes gramaticals més concrets. L’anglès, com a segona llengua estrangera 

s’introdueix a quart de primària amb menys hores que el francès. Es té en compte, 

però, els alumnes que presenten moltes dificultats en les llengües oficials o que, fins i 

tot, tenen algun trastorn del llenguatge. Aquests alumnes no comencen la segona 

llengua estrangera. 

 

Així doncs, les hores de dedicació a les llengües a l’Escola Montserrat Vayreda queden 

repartides de la manera següent. El català oscil·la entre les 5,25 i les 6,25 hores en tots 

els cursos de primària. La llengua castellana té entre 3 i 3,75 hores també en tots els 

cursos de primària. En general, les hores disminueixen quan s’introdueixen les llengües 

estrangeres. El francès comença amb 1 hora a segon de primària, passa a 2 hores 

setmanals a tercer, quart i sisè, i a 2,5 hores a cinquè. L’anglès comença, com dèiem, a 

quart de primària amb 0,75 hores, segueix a cinquè amb 1,5 hores i a sisè amb 2 hores. 

Així doncs, les hores de dedicació a les llengües estrangeres en general són d’1 hora a 

segon de primària, 2 hores a tercer, 2,75 hores a quart i 4 hores a cinquè i sisè. 

 

 

4.2. Opinió de la direcció i dels professors de francès 

 

A l’Escola Montserrat Vayreda de Roses, la directora, la Montse Testar, és també 

l’especialista de francès. Vam parlar amb ella el dijous 15 de maig i ens va portar 

moltes idees interessants que recollirem a continuació de forma resumida. 

 

Ella va començar a treballar a Roses l’any 1989 a l’Escola Narcís Monturiol, la més 

antiga de la població. Comenta que aleshores només s’hi feia francès i que es veia com 

una cosa molt natural, ja que també es feia a Figueres, Girona... Però des d’aquell any 

fins als primers anys de la dècada dels 90, la cosa va canviar perquè la societat va 

començar a demanar l’anglès. La Montse, aleshores, va continuar treballant a Roses, 
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però a l’Escola els Grecs, més nova que l’anterior, i comenta que va coincidir amb 

l’època en què els pares van començar a demanar l’ensenyament de l’anglès. 

 

Van tenir la sort, però, que en la mateixa època es va començar a parlar de la segona 

llengua estrangera, així que van començar a fer anglès a cinquè i a sisè de primària, 

mentre que el francès es començava a tercer i, més endavant, a segon. Tot i això, i tot i 

tenir activitats extraescolars fixes d’anglès, les famílies seguien demanant que aquesta 

llengua tingués més presència a les escoles de Roses. Aleshores totes les escoles van 

reflexionar-hi bé i van veure que amb la dificultat d’incorporar la nova immigració i la 

zona geogràfica de les escoles, era important mantenir una llengua romànica com a 

primera llengua estrangera; també perquè una bona part de la població estable de 

Roses són francesos, majoritàriament jubilats, que consumeixen en el poble, però no 

aprenen cap de les llengües oficials. A més, el turisme és majoritàriament d’aquest 

origen i tots els negocis van enfocats cap a aquest sector. 

 

Així doncs, comenta que la dècada dels 90 es va caracteritzar per una lluita entre 

aquesta realitat francòfona i les demandes dels pares, que van fer fruit a molts pobles 

propers com Pau, Palau, Garriguella, Vilajuïga, Sant Pere Pescador, Port de la Selva..., 

que van canviar la seva primera llengua estrangera del francès a l’anglès. A Roses es va 

mantenir el francès, però cap a l’any 2000 semblava que ja s’hauria d’acabar. Llavors, 

tots els directors de les aleshores ja tres escoles (i gairebé quatre, ja que l’Escola 

Montserrat Vayreda estava a punt de ser creada) es van reunir i van afrontar el tema 

conjuntament. Van veure necessari crear una justificació per poder parlar amb les 

famílies amb una sola veu, que fos ben forta. 

 

Com ja ens havia comentat la Montse, van concloure que el francès és important a 

Roses per la proximitat geogràfica i també per la procedència dels turistes. Això 

permetia als nens tenir més exposició a la llengua estrangera fora de l’escola i així 

poder-la aprendre també en un entorn quotidià. Van mirar les ofertes de feina al 

municipi i van veure que totes demanaven el francès i algunes l’alemany, no era tan 

important l’anglès. També van considerar que no tots els alumnes arribarien a treballar 

en professions més reconegudes a altres indrets i que calia cobrir la necessitat més 
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àmplia. A més a més, també van defensar que la proximitat del francès a les llengües 

locals permetia una adquisició més bona a aquells alumnes que tenien trastorns del 

llenguatge o problemàtiques d’aprenentatge de llengües, un debat que aleshores 

començava a sorgir. 

 

Van buscar més suports i van parlar amb l’Ajuntament per saber la seva opinió i també 

la de tots els agents de la comunitat educativa. La gent de l’entorn de l’Ajuntament 

tenia negocis a la població, així que van coincidir totalment amb les escoles i van 

creure que no es podia perdre el francès, que també van assenyalar com un dels 

idiomes més importants de la Unió Europea. D’aquesta manera van aconseguir ser 

l’única població de Catalunya que té més d’una escola pública amb el francès com a 

primera llengua estrangera. 

 

A títol personal, la Montse ens ha comentat altres avantatges que veu en 

l’ensenyament del francès com a primera llengua estrangera. Considera, per exemple, 

que l’anglès pot servir per viatjar parlant de forma estranya amb quatre paraules, però 

que no pots fer negocis o treballar en segons quin càrrec del sector turístic si no en 

saps molt. Explica que certes relacions de turisme o de negocis no s’estableixen amb 

països anglosaxons, sinó que per la zona s’estableixen amb França. A nivell cognitiu, 

comenta que el francès té una similitud al nostre idioma que pot justificar que encara 

que l’ensenyis aviat els nens l’aprenguin d’una forma més àmplia, i que es perd de 

forma més lenta si no el practiques. També creu que han arribat molts marroquins a la 

zona de Roses que tenen el francès com a segona llengua. Aquesta opció lingüística 

ajuda els nens i les famílies a adaptar-se. 

 

De fet, continuant amb el tema de la immigració, que com ja sabem és molt present a 

l’Escola i a la població, la Montse també creu que és important que els nouvinguts 

aprenguin el català i el castellà, i no dues llengües estrangeres més que se sumen a les 

seves ja una o dues llengües maternes. Per aquesta raó, en molts casos estalvien les 

llengües estrangeres a aquests alumnes, perquè consideren que l’adaptació emocional, 

molt difícil en la immigració, és prioritària a l’ensenyament d’idiomes que no són ni de 

la terra d’on s’emigra ni de la terra d’acollida. 
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Pel que fa a l’acceptació d’aquesta opció lingüística per part de les famílies, la Montse 

es queixa que els pares sempre demanen per aquesta llengua quan visiten l’Escola i 

que no es preocupen d’altres ensenyaments importants com les matemàtiques. 

Comenta que no solen prestar gaire atenció a mètodes, per exemple, de 

lectoescriptura innovadors i efectius, sinó que els crida més l’atenció que comencin a 

parlar anglès des de ben petits. Tot i això, també ens explica que, com veurem a 

continuació, en general ara les famílies no estan en contra d’introduir el francès abans 

que l’anglès, sobretot els pares i mares que vénen del món del turisme, però que van 

avançar un any la introducció de l’anglès per respondre a les seves peticions. 

 

Quant a la implantació d’aquest sistema a altres escoles de Catalunya, la Montse creu 

que és difícil que es recuperi per exemple a les escoles properes que l’havien tingut, 

almenys sense estar apadrinat per una administració que el revaloritzi. Però pensa que 

seria important que es fes perquè comenta que abans tots els botiguers sabien parlar 

en francès, encara que fos de forma molt bàsica, però que va arribar al mercat laboral 

comarcal una generació que no havia estudiat el francès i que tampoc se sabia 

defensar en anglès, així que per exemple a Figueres, a través de l’associació de 

comerciants, van haver de pagar cursos de francès als treballadors. Comenta que, de 

fet, encara que alguns comerciants poguessin parlar una mica en anglès, aquesta opció 

no agradava als seus clients, així que tampoc els era del tot útil.  

 

Tornant als orígens, ens explica que l’Escola va començar de zero amb el francès com a 

primera llengua, ja que hi havia l’acord amb totes les escoles de Roses. Aquest fet, 

comenta que és envejat per les escoles d’altres pobles que han perdut l’opció 

d’introduir el francès com a primera llengua estrangera perquè com a única escola del 

poble els és difícil crear un discurs fort. També ens comenta que els primers anys 

d’obrir l’Escola la majoria d’alumnes de sisè triaven l’anglès com a primera llengua 

estrangera tot i haver estudiat més el francès a l’escola. Així que des de l’Institut i 

l’Escola van fer una bona reflexió amb els pares i van aconsellar que, sobretot els nens 

que tenien dificultats amb les llengües, triessin el francès perquè era una llengua més 

pròxima. Així doncs, en els últims anys (també gràcies a una bona comunicació que 

permet per exemple unificar els llibres) ha augmentat la demanda del francès com a 
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primera llengua estrangera a l’Institut. També influeix en l’augment d’aquesta 

demanda l’arribada de la població marroquina, que sol conèixer més el francès que 

l’anglès. 

 

Per més que veiem que el francès a l’Escola ha portat a grans discussions, la Montse 

ens explica que ha ensenyat el projecte lingüístic al Departament d’Ensenyament i que 

allà no suposa cap polèmica. Creu que actualment s’ha de preocupar més per les 

demanades de famílies que volen les classes en castellà i per adequar els horaris 

d’aquesta llengua al gust de totes les famílies que per les llengües estrangeres. 

 

De totes maneres, tot i que veiem que el francès com a primera llengua estrangera 

s’ha acabat solidificant a les escoles i als instituts de Roses, i també entre les famílies, i 

que al Departament d’Ensenyament no els suposa cap problema, la Montse també ens 

comenta que a vegades no se’ls té prou en compte i que, per exemple, han tingut 

dificultats per obtenir exemplars de les proves de competència o que en enquestes o 

documents oficials surt sempre per defecte l’anglès com a primera llengua estrangera. 

 

Sobretot, però, tenen moltes dificultats amb els substituts, ja que no hi ha magisteri de 

francès i molt pocs professors interins el saben, així que poden arribar de llocs llunyans 

o d’instituts. Comenta que aquestes dificultats també van convèncer altres escoles de 

deixar el francès com a primera llengua estrangera, ja que quan els faltava el 

professor, els alumnes podien estar un temps llarg sense rebre cap formació d’aquest 

tipus. 

 

Finalment, també ens comenta que pel que fa als materials, com llibres, pòsters, 

recursos a internet, programes per a les pissarres digitals... considera que n’hi ha en 

francès (perquè, de fet, moltes escoles el tenen com a segona llengua), però en molta 

menys mesura que en anglès. A més, han d’utilitzar llibres pensats per cursos més 

elevats o llibres no escolars perquè la majoria dels que tenen disponibles estan pensats 

per ensenyar el francès com a segona llengua estrangera i tenen un nivell massa baix. 

Tot i això, veiem que l’Escola Montserrat Vayreda i la resta d’escoles públiques de 
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Roses mantenen el francès com a primera llengua estrangera i que aquesta opció és 

cada cop més justificada i també més acceptada per la comunitat educativa. 

 

 

4.3. Opinió dels exalumnes 

 

Com hem comentat, l’Escola Montserrat Vayreda és una escola jove creada per 

respondre a la demanda de noves places educatives en la darrera onada migratòria, 

així doncs, hem pogut recollir només sis enquestes d’exalumnes, una d’un exalumne 

d’una família catalanoparlant, una d’una família castellanoparlant, una d’una família 

francòfona, una d’una família àrab i dues de nens de famílies romaneses. Tot i això, 

com també hem explicat, totes les escoles públiques de Roses tenen el francès com a 

primera llengua estrangera, així que també analitzarem setze enquestes d’alumnes 

d’altres escoles de Roses amb aquesta opció lingüística. Dintre aquestes setze 

enquestes, trobem sis nens amb famílies castellanoparlants, tres amb famílies 

africanes, tres amb famílies catalanoparlants i quatre amb famílies bilingües català-

castellà. 

 

D’entre els vint-i-dos alumnes enquestats, la majoria, disset, creuen que ha estat útil 

tenir el primer contacte amb les llengües estrangeres amb el francès i que això els 

suposarà un avantatge en estudis o feines posteriors. Comenten motius geogràfics 

com la proximitat amb França i també asseguren que els pot ajudar molt a trobar 

feina. Però no només això, troben positiu que els permeti fer el Batxibac i entrar a 

universitats estrangeres o, senzillament, que els permeti comunicar-se amb més gent. 

Pel que fa a avantatges cognitius, comenten la importància de saber llengües i de 

tenir-ne una base de petits. Creuen que començar la llengua de petits els ajuda en 

general, i en particular amb la pronunciació. També pensen que els és fàcil perquè 

s’assembla al català i al castellà que la majoria ja coneixen. 

 

En els altres cinc casos, trobem una exalumna que creu que el francès és útil en l’àmbit 

turístic, però que personalment prefereix centrar-se en altres àmbits que tenen més 
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demanda de l’anglès. En dos casos, com que es tracta d’exalumnes francòfons, 

comenten que no els suposa un avantatge perquè ja el coneixen, però que sí que ho és 

per la resta de companys. Trobem dos casos més que creuen que el francès els serà un 

avantatge, però que no ho és començar-lo de petits a l’escola. 

 

Pel que fa a mantenir l’opció lingüística en qüestió a les escoles de Roses, la majoria 

(setze exalumnes) també hi estan a favor. Comenten motius similars als anteriors com 

la possibilitat de fer el Batxibac, la proximitat geogràfica, la importància del turisme o 

de saber llengües, etc. En un cas, també es comenta que l’anglès l’acabaran aprenent 

igualment més endavant i, en un altre, es creu que s’hauria d’augmentar el francès a 

l’Escola i fer-ne més continguts. Cinc dels exalumnes enquestats creuen que s’hauria 

de donar més importància a l’anglès i que s’hauria de poder triar entre tenir-lo de 

primera o segona llengua estrangera. Només trobem un exalumne dels vint-i-dos 

enquestats que creu que l’anglès hauria de ser la primera llengua estrangera a les 

escoles de Roses, tot i que també opina que no s’hauria de perdre el francès. 

 

Quant a estendre el francès com a primera llengua estrangera a altres escoles de 

Catalunya, s’hi han pronunciat vint-i-un alumnes, la majoria, disset, a favor. 

Argumenten aquesta opinió de forma similar a les anteriors. Comenten, altre cop, que 

és una bona oportunitat per tenir més possibilitats de trobar feina, que és important 

conèixer molts idiomes i també cultures, que et permet accedir al Batxibac, que és fàcil 

aprendre l’anglès fora l’escola, etc. Pel que fa als altres quatre casos, en trobem dos de 

contraris: un pensa que no seria necessari perquè a les altres zones de Catalunya no hi 

ha influència del francès i l’altre opina que si s’estengués l’opció perdria oportunitats 

personals, ja que augmentaria la competència de natius catalans amb coneixements de 

francès. En els dos darrers casos, es comenta que seria important depenent del lloc 

geogràfic o de l’elecció de l’escola. 
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4.4. Opinió de les famílies 

 

A l’Escola Montserrat Vayreda entre els nens de cinquè i sisè hem pogut recollir una 

dotzena d’enquestes; són majoritàriament de famílies catalanoparlants i 

castellanoparlants alhora i dues de famílies àrabs. En general, totes les famílies 

coincideixen a valorar positivament que els seus fills hagin après el francès com a 

primera llengua estrangera; només una família de les que han retornat les enquestes 

es mostra contrària a aquesta opció. Pel que fa a la resta, podríem dividir les raons que 

els impulsen a valorar-ho positivament en tres camps. El primer és l’avantatge 

acadèmic: creuen que la manera que tenen d’aprendre’l, amb cançons, és positiu; 

també pensen que els suposa una bona base per estudiar-lo de més grans, i que els 

permet fer el batxillerat en francès, cosa que valoren també positivament. 

 

En segon lloc, podem veure que les famílies recullen avantatges cognitius, creuen que 

pot resultar més fàcil d’aprendre que altres llengües estrangeres perquè s’assembla 

bastant al català; també creuen que és més fàcil aconseguir dominar-lo, i que, en 

general, sempre és bo saber més idiomes. Tot i això, la raó de més pes és la 

socioeconòmica, ja que creuen que per la proximitat amb França reben molts turistes 

francesos i que necessiten aquest idioma per poder-se guanyar la vida. També 

comenten que és important per poder treballar quan siguin grans perquè expliquen 

que a totes les feines de la zona te’n demanen coneixements. A més, pensen que és 

una aposta de futur i preveuen que serà més important en els propers anys. 

 

Quan demanem a les famílies si aquesta opció s’hauria d’implantar a altres escoles de 

Catalunya, trobem una divisió d’opinions. Algunes (concretament quatre famílies) 

responen que no seria necessari, que ho és a Roses per la proximitat amb França, però 

que no caldria ampliar l’oferta del francès com a primera llengua estrangera a altres 

escoles. També trobem dues famílies que no es pronuncien en aquest sentit i dues que 

creuen que s’hauria d’ampliar a altres zones geogràfiques que també tinguin relació 

amb França o amb el turisme francès. La resta de famílies (quatre) consideren que 

aquesta opció seria bona a totes les escoles de Catalunya perquè creuen que saber 



 

28 
 

idiomes és important, que els alumnes poden dominar-lo amb més facilitat i que hi 

hauria més nivell de llengües estrangeres. 

 

Tot i que hem vist que, en general, les famílies reben de forma positiva aquesta opció i 

que una bona quantitat d’elles pensa que l’opció es podria ampliar a altres escoles, 

també trobem molts suggeriments de millora o propostes de canvis encarades a 

l’augment de l’anglès. En general, set de les dotze famílies de les quals tenim 

informació, pensen que és bo mantenir aquesta opció a l’Escola, però comenten també 

que l’anglès és important (i, fins i tot, l’alemany en la seva zona), que és més 

internacional i més important en estudis posteriors, en la tecnologia i internet. 

 

També trobem tres famílies que preferirien una importància més gran de l’anglès a 

l’Escola. En un cas, creuen que hauria de ser la primera llengua estrangera perquè és 

més internacional; en un altre, creuen que s’hauria de poder triar la primera llengua 

estrangera entre francès i anglès, i en el darrer creuen que s’hauria d’enfortir l’anglès a 

l’Escola perquè moltes famílies no tenen recursos per oferir idiomes als seus fills fora 

de l’Escola. Tot i això, aquestes tres famílies tampoc no estarien a favor d’eliminar el 

francès de l’Escola. Finalment, trobem dos casos que proposen enfortir l’ensenyament 

del francès, una família creu que hauria de ser més encarat a la gramàtica i una altra 

que, fins i tot, se n’haurien d’augmentar les hores.  
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5. LA CERDANYA: ESCOLA BAC DE CERDANYA 

 

La Cerdanya (Generalitat de Catalunya, 2008) és la comarca més occidental de la 

província de Girona i té una geografia molt marcada. Està definida per la vall alta del 

riu Segre, que comprèn una plana considerable, d’uns 35 km de llargada, i queda 

tancada al sud per la serra del Cadí i al nord pels Pirineus, que en aquesta zona tenen 

alguns dels pics més alts de Catalunya, que s’aproximen als 3.000 metres. Limita amb 

el Ripollès, el Berguedà, l’Alt Urgell, i al nord amb França i Andorra. Té una extensió de 

546,6 km2 que es reparteixen disset municipis. No és una comarca gaire poblada, té 

18.630 habitants (Idescat, 2013), i la majoria de la població (8.910 segons el padró de 

2013) viuen a la capital, Puigcerdà. La resta de municipis són molt menys poblats i 

només n’hi ha tres amb més de mil habitants: Bellver de Cerdanya, Alp i Llívia. 

 

Figura 7. Situació de la Cerdanya a Catalunya i mapa comarcal. 

Font: Generalitat de Catalunya 

 

 

La Cerdanya, segons les dades del Departament d’Ensenyament, té 13 escoles de 

primària, 12 de les quals són públiques. Això suposa un total de 955 alumnes (dades 

del curs 2012-2013), 788 dels quals estudien en escoles públiques; la resta, 167 a 

l’escola privada restant. L’oferta del francès com a primera llengua estrangera arriba a 

173 alumnes, un 18,2 % dels alumnes totals i un 22 % dels alumnes de les escoles 

públiques, ja que la privada no té aquesta opció lingüística. Pel que fa al francès com a 

segona llengua estrangera l’estudien 273 alumnes, gairebé tots en escoles públiques. 
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L’Escola Bac de Cerdanya, que es pot veure a la Figura 8, tenia segons el Departament 

d’Ensenyament, el curs 2012-2013, 91 alumnes de primària. És l’escola més petita de 

les tres estudiades, però és la més gran de les tres que ofereixen el francès com a 

primera llengua estrangera a la comarca de la Cerdanya, les altres dues formen part 

d’una ZER. Està situada a la població d’Alp, de 1.712 habitants (padró de 2013). 

Aquesta és l’única escola del poble, que té un índex d’immigració del 18 %. Tot i això, 

l’Escola és mancomunada entre els municipis també de Fontanals de Cerdanya, Das i 

Urús; així doncs, rep alumnes de molts més pobles. Pel que fa a Alp, també rep 

alumnes dels nuclis agregats de Masella i de la Molina. Els altres municipis també 

inclouen pobles més petits. 

 

Figura 8. Vista de l’Escola Bac de Cerdanya a Alp. 

Font: Web de l’Escola 

 

 

L’Escola va començar sent cíclica, és a dir, tenia una classe per a cada cicle (inicial, 

mitjà i superior), però actualment ja fa uns anys que poden tenir una classe per a cada 

nivell. Els grups que tenen, però, són força desiguals depenent de l’any de naixement, 

poden anar més o menys dels 8 als 22 alumnes. En aquest curs, són 135 alumnes, 85 

dels quals cursen la primària. Segons el projecte lingüístic de l’Escola, es comenta que 

en la mancomunitat de municipis que formen l’Escola, l’ús del català és bastant estès 

tot i que algunes famílies siguin castellanoparlants. Segons les dades de l’any 2013 

recollides al projecte lingüístic, el 63 % de les famílies de l’Escola feien servir el català 

com a llengua habitual; el 29 %, el castellà; el 7 %, el romanès, i el 0,7 %, el portuguès. 
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5.1. Projecte lingüístic 

 

A l’Escola ens han facilitat dos projectes: el projecte lingüístic de centre i el projecte de 

llengües estrangeres, que informa de manera més extensa del tractament d’aquestes 

llengües. En el primer cas, el projecte lingüístic de l’Escola creu que el català ha de 

seguir sent l’eix vertebrador de l’Escola, tot i que l’ús d’aquesta llengua ja hi és 

normalitzat en tots els nivells. 

 

El projecte ens explica que la primera llengua estrangera de l’Escola és el francès i que 

es comença al cicle inicial des del curs 2004-2005. El curs 2009-2010, a petició del 

consell escolar, es comença l’anglès com a segona llengua estrangera. Així doncs, 

segons el projecte lingüístic, el repartiment d’hores de llengua a l’Escola Bac de 

Cerdanya acaba sent el següent: a cicle inicial es fan cinc hores de català, dues de 

castellà i una de francès (que és principalment a nivell oral) cada setmana; a cicle mitjà 

se segueix amb les mateixes hores de català i de castellà, però se’n fan dues de francès 

i una d’anglès; l’única diferència a cicle superior és que s’incrementa l’anglès en una 

hora setmanal. En el cas d’aquesta escola, les estructures comunes del català i del 

castellà es reparteixen entre les dues llengües i s’intenta, és clar, que els continguts no 

es repeteixin. 

 

La resta d’assignatures que no són de llengües, s’imparteixen en català, així com els 

aclariments necessaris en les classes de llengua estrangera. També s’aprèn la 

lectoescriptura en aquesta llengua i es demana als alumnes que hi facin els treballs de 

la resta de matèries encara que les informacions no siguin en català. Les 

comunicacions amb les famílies, les reunions de l’Escola o els tràmits administratius 

són generalment en aquesta llengua i també els llibres de consulta de les biblioteques 

de les aules.  

 

En el projecte lingüístic s’explica que el francès s’ha triat com a primera llengua 

estrangera per la proximitat sociogeogràfica i per l’afinitat amb les estructures del 

català i el castellà, però que des de P-3 l’AMPA organitza classes extraescolars 
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d’anglès. El projecte de llengües estrangeres, pactat entre el claustre i la junta 

corresponent de l’AMPA, precisament comença recollint la preocupació d’aquest grup 

de pares i mares envers la llengua anglesa, que ja hem vist que va portar a l’Escola a 

introduir-la com a segona llengua estrangera i a pactar aquest nou projecte. També 

explica que el coneixement d’idiomes és necessari en l’Europa actual i demana, com ja 

feia al projecte lingüístic, un mestre especialista d’anglès, ja que aquesta llengua l’ha 

d’impartir un mestre de primària que no n’és especialista. Ara bé, el projecte de 

llengües estrangeres també recalca que el francès ha de ser un objectiu estratègic 

general, ateses les accions transfrontereres que du a terme l’Escola. 

 

Un altre fet important que introdueix el projecte de llengües estrangeres, és un 

projecte de millora de la competència oral, que es vol aplicar a tots els nivells de les 

llengües estrangeres i que vol avaluar cada any per conèixer-ne les tendències, les 

disfuncions i les millores consolidades. L’objectiu d’aquest projecte és entendre les 

llengües estrangeres de l’escola com una comunicació i interacció més que no pas com 

una matèria d’aprenentatge. També es pretén adequar la competència oral dels 

alumnes als paràmetres que dicta Europa, més adreçats a un ensenyament 

comunicatiu, i augmentar la confiança dels alumnes a l’hora d’expressar-se en 

aquestes llengües. 

 

El pla també té en compte la utilització de les TIC i l’autoaprenentage en petits grups, 

així com la possibilitat d’impartir matèries que no són de llengua en francès o 

incorporar auxiliars de conversa. De fet, l’Escola va començar impartint l’educació 

física en francès, ja que el mestre que en tenia la plaça definitiva tenia titulació de 

llengua francesa i competències orals suficients. Aquesta opció actualment se segueix 

tenint en compte, però ja no es pot realitzar perquè el professional en qüestió ja no es 

troba a l’Escola. 

 

El projecte de llengües estrangeres també resumeix les metodologies que es volen 

aplicar en aquest camp. Es creu que les llengües estrangeres s’han de veure com a 

comunicativament útils, i que presentar camps semàntics de manera entretinguda 

(amb jocs, cançons, contes...) no ajuda a aquesta visió, tot i que afavoreix la motivació. 
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Proposen una metodologia que no consisteixi a presentar i repetir vocabulari d’una 

manera atractiva, sinó a fer que els nens visquin la llengua i la utilitzin per socialitzar-

se, expressar sentiments, experiències..., que vegin que la llengua estrangera va més 

enllà de l’aula i serveix per comunicar-se com les llengües que parlen a casa. 

 

 

5.2. Opinió de la direcció i dels professors de francès 

 

A l’Escola Bac de Cerdanya, la directora, en aquest cas l’Àngels Moreno, la Nines, és 

també l’especialista de francès. Vam parlar amb ella el dijous 22 de maig perquè ens 

expliqués la situació lingüística especial de l’Escola. Les idees més importants, les 

resumim a continuació. 

 

La Nines ens certifica de seguida que a l’Escola tenen quatre llengües: les dues oficials, 

el francès com a primera llengua i també l’anglès com a segona des de fa uns quatre o 

cinc cursos. Ens comenta que no és necessari tenir una segona llengua, però que veien 

la necessitat de tenir-la i podien introduir-la gràcies a una mestra que ja estava a 

l’Escola i en tenia bons coneixements. 

 

Pel que fa al francès ens diu que en els més de quaranta anys d’història de l’Escola 

sempre ha estat la primera llengua estrangera per la proximitat amb França i perquè 

en els inicis tots els especialistes d’idiomes eren de francès. Ens recorda, a més, que 

abans tenien alumnes més grans, fins a vuitè, i que el francès els servia molt per 

treballar els caps de setmana, vacances i festius, per exemple, a les pistes d’esquí o a 

França. Ella ens explica que durant els 29 anys que fa que és a l’Escola, sempre hi ha 

hagut les classes d’anglès a nivell extraescolar, però que tot i això, fa uns anys hi va 

començar a haver pressió perquè les classes fossin també durant l’horari lectiu i van 

adaptar el projecte lingüístic que hem vist anteriorment. A més, també ens explica que 

hi ha una mestra d’anglès que té hores de suport a parvulari i cicle inicial, i que els 

introdueix ja cançons en anglès. 
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Pel que fa al projecte lingüístic, també comenta que l’han redactat a partir d’uns 

cursos que van fer a Barcelona sobre projectes lingüístics i llengües estrangeres. A 

més, ens explica que l’han vist al Departament d’Ensenyament tot i que no és 

necessari, perquè quan va agafar la direcció de l’Escola hi havia molta pressió de les 

famílies per canviar a l’anglès com a primera llengua estrangera, així que va demanar 

una avaluació externa del nivell de francès de l’Escola, per poder demostrar que 

s’estava fent una feina ben feta. 

 

Pel que fa als avantatges, la Nines creu que bàsicament no els és un desavantatge 

perquè pensa que els nens ho absorbeixen i ho aprenen tot. A més, comenta que els 

agrada molt perquè per exemple amb el francès a cicle inicial fa molt teatre, es 

disfressa i presenta la llengua com un joc, d’aquesta manera capta la seva atenció. 

 

Pel que fa als materials, comenta que per exemple amb les proves de competència no 

han tingut mai cap problema. Creuen que és normal que sent tan poques escoles que 

tenen el francès com a primera llengua estrangera (tot i que no saben quines, ni 

quantes són, ni on es troben) hagin de demanar els exemplars específicament. 

Comenten que també els envien les d’anglès, però que aprofiten per donar-les al 

professor d’aquesta llengua per si també vol conèixer el nivell dels nens que aniran a 

l’institut, la primera llengua estrangera del qual és l’anglès. Comenta la Nines que, pel 

que fa a la continuació del francès a l’institut, abans es feien seleccions per nota i no 

tothom el podia triar, però que ara ja tenen places per tots els alumnes que el volen 

continuar a la secundària. 

 

Si parlem de materials de classe, la Nines explica que quan va començar a fer classes 

de francès s’ho havia de fabricar tot ella i que ara hi ha molts més recursos. Ara bé, 

admet que tot i que la situació ha canviat, els costa trobar materials en francès. Diu 

que en anglès n’hi ha de tota mena i que les editorials amb el francès fa poc que s’han 

començat a posar les piles. 

 

Una altra idea que introdueix la Nines és com influeix la visió dels pares en 

l’aprenentage dels nens. Ella comenta que amb el curs actual de sisè ja estarà molt 
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satisfeta les proves de competència surten mitjanament bé, perquè els pares han estat 

pressionant molt perquè els nens fessin anglès en lloc de francès i això s’ha notat en la 

motivació dels alumnes. També explica, però, que aquesta situació ha canviat quan els 

pares mateixos han hagut d’aprendre francès per tal de no perdre oportunitats 

laborals, per exemple, al nou hospital transfronterer de la Cerdanya que és compartit 

amb França. Pel que fa a l’opinió de la resta de famílies, considera que és favorable. 

 

 

5.3. Opinió dels exalumnes 

 

A l’Institut Pere Borrell, l’únic institut públic de la Cerdanya, al qual van la majoria 

d’exalumnes de l’Escola Bac de Cerdanya, hem recollit una dotzena d’enquestes 

d’alumnes de quart d’ESO, primer de batxillerat i de cicles formatius. La majoria, vuit, 

són de famílies generalment catalanoparlants i en tenim també quatre de famílies 

castellanoparlants. La majoria d’aquests exalumnes, també vuit, consideren que els ha 

estat útil tenir el primer contacte amb les llengües estrangeres amb el francès i que 

això els suposarà un avantatge en estudis o feines posteriors. 

 

D’entre els arguments per defensar-ho destaca la proximitat geogràfica amb França, 

l’oportunitat de tenir més mobilitat laboral o de trobar feina al territori. També 

presenten avantatges cognitius: pensen que és bo conèixer moltes llengües, que tenen 

l’oportunitat de practicar-lo fàcilment i que és bo també començar les llengües de 

petits. En els altres quatre casos, trobem tres exalumnes que destaquen avantatges i 

inconvenients. Comenten que és un avantatge a l’hora de buscar feina o per la 

proximitat geogràfica, però que haurien de fer anglès perquè és més útil en general. 

Finalment, trobem un cas que opina senzillament que el francès hauria de ser optatiu 

perquè no hi veu avantatges. 

 

Pel que fa a mantenir l’opció lingüística en qüestió a l’Escola Bac de Cerdanya, la 

meitat dels alumnes, sis, hi estan a favor. Comenten els avantatges que vèiem 

anteriorment i hi afegeixen que és una llengua important a la zona i que en poden 
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tenir bon nivell fàcilment. La resta dels enquestats no podríem dir que hi estiguessin 

tots en contra. Tres exalumnes estan d’acord amb l’estudi del francès a primària, però 

creuen que hauria d’augmentar la presència de l’anglès. Dos exalumnes més comenten 

que el francès hauria de ser una matèria optativa. Finalment, només un exalumne 

proposa estudiar només l’anglès a primària. Cal comentar que tots els alumnes  

que proposen augmentar l’anglès a l’Escola Bac de Cerdanya creuen que seria 

important perquè és la primera llengua estrangera de l’institut, etapa en la qual es 

troben actualment. 

 

Quant a estendre el francès com a primera llengua estrangera a altres escoles de 

Catalunya, també trobem sis exalumnes que hi estan a favor. Pensen que és important 

tenir-ne nivell, que ajuda a trobar feina, que és bo saber llengües o que França és el 

nostre país veí. També trobem dos alumnes que pensen que aquesta opció lingüística 

no s’hauria d’estendre i quatre que hi presenten matisos. Aquests creuen que s’hauria 

d’estendre el francès, però no com a primera llengua. Pensen que s’hauria de 

compaginar amb l’anglès, en un cas; ser una assignatura optativa, en un altre; que les 

dues llengües en qüestió tinguessin el mateix rang, en un altre, i finalment que podria 

ser útil, però que ho és més aviat a comarques com la Cerdanya. 

 

 

5.4. Opinió de les famílies 

 

A l’Escola Bac de Cerdanya, que com hem vist no és una escola amb grups gaire 

nombrosos, només hem pogut recollir cinc enquestes dels pares i mares. 

Majoritàriament, és clar, són catalanoparlants, però també hi ha un parell de famílies 

que utilitzen també el castellà a casa. En la majoria de casos (tres) les famílies creuen 

que és bo que els seus fills tinguin el primer contacte amb les llengües estrangeres 

amb el francès, ja que això els permet familiaritzar-se amb l’idioma i tenir-ne una base. 

A més, cognitivament parlant, dues de les cinc famílies comenten que els alumnes 

poden tenir més facilitat per entendre’l perquè és més proper. 
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També recullen avantatges socioeconòmics; com és evident, creuen que per proximitat 

amb la frontera els és un avantatge conèixer el francès. Fins i tot, una família recull 

dades (no n’indiquen la font) del que suposem que és el total d’alumnes de Catalunya 

amb l’anglès com a primera llengua estrangera o amb el francès, i creuen que 

pertànyer a la petita minoria que hem vist en apartats anteriors els serà un avantatge 

en el futur per tenir un punt diferencial. Tot i això, com hem avançat, alguna família no 

opina el mateix. En un dels casos anteriors, la família només respon l’enquesta indicant 

que seria millor l’anglès com a primera llengua estrangera. Una altra família també 

explica que preferirien el primer contacte amb l’anglès per la importància de la llengua 

franca, però creuen que saber moltes llengües és important i que el francès també és 

necessari per ells per ser una comarca fronterera i turística. 

 

Així doncs, quan se’ls dóna la oportunitat de proposar millores o canvis en el projecte 

lingüístic de l’Escola, la família que preferia el primer contacte amb l’anglès creu que 

aquesta hauria de ser la primera llengua estrangera per la importància que, segons 

ells, pot tenir per sobre del francès en feines o en estudis posteriors. Tot i això, 

aquesta família mantindria el francès a l’Escola. Les altres tres famílies no canviarien 

aquesta opció. Creuen que si el francès fos la segona llengua estrangera, s’aniria 

perdent i que és molt important pels avantatges socioeconòmics que comentàvem 

anteriorment. Això sí, en alguns casos, recorden que no es pot descuidar l’anglès 

perquè també és imprescindible. Però alguna família també comenta que ja tindran 

altres oportunitats d’aprendre’l. 

 

Pel que fa als canvis, fins i tot augmentarien el nivell i l’exigència del francès, 

l’introduirien a més assignatures i, sobretot, farien més intercanvis amb els nens 

francesos de les escoles que tenen a deu minuts en autocar. Tot i això, una de les 

famílies també comenta que els és un problema que a l’institut comarcal la primera 

llengua estrangera sigui l’anglès, però no proposa el canvi a l’Escola. 

 

Quant a estendre aquesta opció a Catalunya, les opinions són molt més variades. Una 

de les famílies creu que sí que seria important perquè pensen que hi haurà mancances 

amb el coneixement de francès en el futur; una altra família que preferiria l’anglès com 
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a primera llengua estrangera comenta que ja estaria bé fer dues llengües a més escoles 

perquè creuen que saber més llengües augmenta el nivell cognitiu dels alumnes. En un 

altre cas, però, pensen el contrari, que els alumnes no estan preparats per fer tantes 

llengües i que és més important l’anglès (tot i que estan a favor de mantenir el francès 

en aquesta escola en concret). Finalment, una altra família creu que ho ha de valorar 

cada escola i també pensa que l’opció de l’Escola Bac de Cerdanya és adequada. 
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6. EL RIPOLLÈS: ESCOLA DR. ROBERT 

 

El Ripollès (Generalitat de Catalunya, 2008) és una comarca de la província de Girona 

que s’estén als vessants meridionals dels Pirineus, que arriba a cotes molt altes en 

aquesta zona (a tocar dels 3.000 metres). A mesura que s’estén cap a l’est, la serralada 

se suavitza i dóna lloc a les dues grans valls que vertebren la comarca, la de Ribes i la 

de Camprodon. Cadascuna està originada per un riu: el Freser i el Ter, respectivament, 

que s’ajunten a Ripoll i formen una sola vall que va cap a Osona. 

 

Així doncs, el Ripollès limita amb Osona al sud, però també amb la Garrotxa a l’est, 

amb el Berguedà i la Cerdanya a l’oest, i amb França al nord. Té una extensió de 956,2 

km2 que es reparteixen dinou municipis. No és una comarca gaire poblada, té 25.995 

habitants (Idescat, 2013), i gairebé la meitat de la població (10.798 segons el padró de 

2013) viuen a la capital, Ripoll. De la resta de municipis destaquen Sant Joan de les 

Abadesses i Campdevànol amb més de 3.000 habitants, i Camprodon i Ribes de Freser 

amb més de 2.000. La resta de municipis tenen menys de 700 habitants, però la 

majoria, menys de 500. 

 

Figura 9. Situació del Ripollès a Catalunya 

i mapa comarcal. Font: Generalitat de Catalunya 

 

 

El Ripollès té 14 escoles de primària, 12 de les quals són públiques. Això suposa un 

total de 1.303 alumnes (dades del curs 2012-2013), 995 dels quals estudien en escoles 

públiques; la resta, 308, a les privades. L’oferta del francès com a primera llengua 
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estrangera arriba a 168 alumnes, un 12,9 % dels alumnes totals i un 16,9 % dels 

alumnes de les escoles públiques, ja que la privada no té aquesta opció lingüística. Pel 

que fa al francès com a segona llengua estrangera l’estudien 110 alumnes, tots menys 

26 en escoles públiques. 

 

L’Escola Dr. Robert tenia, segons el Departament d’Ensenyament, el curs 2012-2013, 

168 alumnes de primària. És l’única escola de la comarca que ofereix el francès com a 

primera llengua estrangera. Si ens fixem en la geografia de la comarca que 

comentàvem a l’inici, aquest fet ens pot semblar lògic amb la connexió amb França 

que comentàvem a l’apartat 5, ja que és l’única vall que té accés per carretera a la 

Catalunya del Nord; les altres valls en queden més allunyades, ja que les 

comunicacions segueixen el curs dels rius. L’Escola està situada a la població de 

Camprodon, de 2.466 habitants (Idescat, 2013), capital de la Vall amb el mateix nom. 

Aquesta és també l’única escola del poble, que té un índex d’immigració del 12,6 % 

(Idescat, 2013). 

 

Figura 10. Vista de l’Escola Dr. Robert de Camprodon. 

Font: Web de l’Escola 

 

 

De fet, segons el seu projecte lingüístic, l’Escola Dr. Robert, d’una sola línia consolidada 

d’educació infantil i primària vol aprofitar el fet d’estar situada al mig de Camprodon i 

ser l’única escola del poble per definir-se com una escola de poble que no només està 

compromesa amb l’entorn social i natural que l’envolta, sinó també amb el país. 
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6.1. Projecte lingüístic 

 

Com veurem a l’apartat 6.2, el projecte lingüístic de l’Escola Dr. Robert és un dels més 

singulars de Catalunya, ja que inclou opinions d’experts d’àmbits molt diversos de la 

societat. Actualment, està en ple procés de remodelació i ampliació (també explicat a 

l’apartat següent) a partir d’una valoració externa que volen fer cada cinc cursos, així 

que en aquest apartat ens limitarem a resumir-ne l’extracte que ens han facilitat, en el 

qual es veu quines són les llengües de l’Escola i quin pes hi tenen. 

 

Abans d’entrar en detall amb la funció concreta de cada llengua, el projecte lingüístic 

explica que la planificació de l’ensenyament de llengües es fa des d’una opció decidida 

per a la reflexió metodològica i que es participa en molts projectes lingüístics com el 

Comenius, el Projecte de la llengua francesa com a tercera llengua de comunicació, 

Quatre llengües en acció... La reflexió metodològica de la planificació lingüística, que es 

fa sistemàticament, ha comportat una sèrie de modificacions que han desembocat en 

el pla següent. 

 

Pel que fa al català, tot i que és una llengua plenament normalitzada en l’entorn i ja és 

la llengua habitual de comunicació de la majoria dels alumnes, la comunitat educativa 

ha pres la decisió de potenciar-la i defensar-la perquè creuen que es pot veure 

amenaçada amb la globalització lingüística de la societat actual. Com és habitual, és la 

llengua vehicular de totes les assignatures que no són d’idioma, té una assignatura 

pròpia i és la llengua en què s’aprèn la lectoescriptura. El català s’assegura com una 

base també per als nouvinguts, per tal que puguin accedir a totes les altres classes 

(també les de llengües estrangeres) amb les mateixes condicions que la resta 

d’alumnes. L’objectiu, és clar, és que tots els alumnes, en acabar la primària, la puguin 

usar amb la correcció que l’edat els permeti tant en diversos registres a nivell oral com 

a nivell d’escriptura i de lectura.  

 

Si, en el cas del castellà, es vol aconseguir el mateix objectiu que en català, el projecte 

lingüístic recull que el castellà s’ha de veure reforçat en un entorn, com comentàvem, 
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que té el català gairebé com a única llengua de comunicació. A través de les reflexions 

metodològiques sistemàtiques de l’Escola, es va veure que calia augmentar-ne el nivell 

per poder-lo igualar al del català, així que el castellà s’introdueix de forma precoç a P-3 

perquè es considera que, a part de ser la llengua oficial de l’Estat Espanyol, és una 

llengua molt important de comunicació internacional. Aquesta llengua també té una 

assignatura específica perquè els alumnes puguin aprendre a parlar-la, llegir-la i 

escriure-la, i s’utilitza com a llengua de recerca en treballs escolars. 

 

El francès és la primera llengua estrangera de l’Escola, la tercera que es treballa. 

Aquest fet, ja queda justificat al projecte lingüístic per la proximitat de França, perquè 

es considera una llengua de veïnatge i perquè els alumnes la poden escoltar fàcilment 

pel poble en comerços i restaurants. També es comenta que és més fàcil aprendre-la 

perquè és de la família de les llengües romàniques que ja coneixen els alumnes i que 

aquests la necessitaran en el futur en la seva vida quotidiana i acadèmica. 

 

Com en el cas de les altres, té una assignatura pròpia i s’utilitza com a llengua de 

recerca d’informació. L’objectiu en acabar la primària, però, és diferent del que el 

projecte marca pel català i el castellà; en aquest cas, es pretén que els alumnes 

adquireixin una base fonològica i que comprenguin missatges orals o escrits simples i 

habituals. Per aconseguir-ho, s’introdueix a primer de primària de forma oral i ja en 

totes les modalitats de segon a sisè de primària. 

 

A l’Escola també s’estudia l’anglès com a segona llengua estrangera perquè també es 

considera una llengua de comunicació internacional. L’objectiu és el mateix que es 

pretén aconseguir amb la llengua francesa i també s’utilitza en l’assignatura pròpia i 

per buscar informació per a altres assignatures. En aquest cas, s’introdueix a tercer de 

primària de forma oral i posteriorment, de quart a sisè de primària, s’introdueixen les 

altres modalitats. 
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6.2. Opinió de la direcció i dels professors de francès 

 

La directora de l’Escola Dr. Robert de Camprodon és la Rosa Gibert. Vam parlar-hi el 

dissabte 31 de maig perquè ens expliqués la situació lingüística especial de l’Escola. Les 

idees més importants, les resumim a continuació. També ens vam posar en contacte 

més endavant amb l’especialista de francès, en Joan Vila, que va acabar de completar 

les explicacions de la directora de l’Escola. 

 

La Rosa ens va explicar que a l’Escola Dr. Robert, en part, tenen el francès de primera 

llengua estrangera per la inèrcia de l’Escola, que va començar fa una colla d’anys amb 

aquesta opció lingüística, ja que era l’habitual a tot Catalunya. Creu que actualment 

segueix sent molt lògic que l’Escola tingui el francès com a primera llengua estrangera. 

Recorda, però, que aquesta opció s’havia debatut entre el claustre de professors a 

mitjans dels anys noranta i s’havia pres la decisió de seguir amb aquesta opció 

lingüística per unanimitat. 

 

Explica també que aquesta opció segueix sense divisions entre els professors per més 

que siguin molt joves o nous a l’Escola. Creu que és així perquè la decisió de seguir 

amb el francès com a primera llengua estrangera va ser molt reflexionada també a 

nivell metodològic i pedagògic, i es va crear un projecte lingüístic molt ben lligat i molt 

seriós. 

 

Tot i això, comenta que hi va haver una reacció que va sorgir amb la pressió a nivell 

social de l’anglès. Aquesta situació es va produir fa uns deu anys, quan algunes de les 

famílies de l’Escola es van mostrar contràries a l’opció lingüística del centre. Ens explica 

que normalment la comunitat educativa de l’Escola té molta confiança amb la línia que 

han pres des de la direcció i que aquesta reacció es podia haver produït amb 

anterioritat a altres escoles, però que per aquesta raó va tardar més a sorgir a 

Camprodon i que va ser un corrent minoritari. 
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Així doncs, com ens havia comentat, el projecte no va trontollar perquè creu que la 

principal característica que té no és el francès com a primera llengua estrangera, sinó 

el fet de presentar totes les llengües com a instruments que serveixin als alumnes per 

comunicar i per emocionar. Creu que l’anglès compleix bé la funció de comunicar, però 

que quan es parla d’emoció en un projecte lingüístic s’hi ha d’incloure altres llengües 

com, per exemple, el català. Tot i això, torna a insistir que hi va haver algun any dur fa 

aproximadament una dècada pel fet que alguns pares es mostressin hostils i perdessin 

la confiança en el projecte de l’Escola. 

 

Aleshores el claustre va veure que, a nivell intuïtiu i pedagògic, tenien molt clar el 

projecte lingüístic de l’Escola, però amb aquesta pressió d’alguns pares també van 

creure convenient demanar assessorament extern per avalar el projecte. Aquest punt, 

comenta que és molt singular i que sovint els demanen que en facin xerrades, fins i tot 

fora de l’àmbit català. La demanda externa d’assessorament, que anomenen 

investigació, va començar amb els partits polítics, perquè creuen que el projecte 

lingüístic de les escoles ha d’anar lligat a un projecte de país. 

 

Així doncs, van consultar el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el cap de 

l’oposició, Pasqual Maragall. També van voler consultar el món empresarial (la Cambra 

de Comerç de Girona i Barcelona, l’Associació d’Hosteleria de Girona i empreses 

importants de l’entorn). Finalment, van consultar algunes universitats i uns quants 

lingüistes i pedagogs. Totes les respostes que van rebre, van coincidir unànimement a 

donar suport al projecte lingüístic. Així que van convocar una assemblea de centre amb 

totes les famílies i amb tot el claustre per resumir-los les opinions que havien recollit. 

Gràcies a això, hi va haver un nou retrobament de la comunitat educativa amb la 

confiança en el projecte de l’Escola. 

 

Dintre aquest recull d’opinions, la Rosa ens destaca la de Pasqual Maragall, que fins i 

tot els va comentar que deixar perdre l’ensenyament del francès a les escoles era un 

error de país, ja que deia que devem molt a la cultura francòfona com a catalans. Creia 

que deixar perdre el francès no és només deixar perdre una llengua, perquè darrera 

d’una llengua hi ha l’emoció i la cultura que porta associada. Pel que fa això, 
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considerava que Catalunya pertanyia més a la francofonia que al món anglosaxó. La 

Rosa està totalment d’acord amb aquesta opinió i creu que seria molt lògic que el 

francès s’estudiés a totes les escoles de Catalunya. 

 

La Rosa ens explica que el projecte lingüístic també el van enviar al Departament 

d’Ensenyament i que, no només n’estan al cas i el van avalar positivament, sinó que el 

tenen com a model de referència. Per exemple, fa unes tres setmanes el van exposar a 

la seu del Departament en una trobada de llengües a les escoles. Tot i això, comenta 

que des del Deparament mai han liderat cap projecte a favor del francès com a 

primera llengua estrangera i que han tingut un paper molt passiu en aquest sentit, 

inclús quan a algunes escoles els han faltat professors d’anglès. També comenta que 

mai han argumentat a favor del projecte quan hi ha hagut hostilitat per part d’algunes 

famílies. 

 

En aquest moment, a l’Escola Dr. Robert estan en plena renovació, o més aviat 

ampliació, del projecte lingüístic i per això han començat un nou projecte 

d’investigació. Pel que fa a la línia política, aquest cop hi han situat tot l’àmbit 

parlamentari exceptuant el PP i Ciutadans. Quant als lingüistes i pedagogs, han 

demanat als pares i mares de l’AMPA si en volien aportar més, i han ampliat la 

consulta a les universitats a tots els degans de les universitats públiques de Catalunya i 

molts de les privades o concertades. 

 

A més dels avantatges socioeconòmics que reben dels polítics i de les empreses, i que 

recullen al seu projecte lingüístic, pel que fa als avantatges cognitius, la Rosa ens remet 

al terme ecologia lingüística del qual els havia parlat el professor Siguan, catedràtic de 

psicologia de la Universitat de Barcelona. Segons la Rosa, els explica que aprendre una 

llengua romànica com a primera llengua estrangera és una qüestió d’estalvi energètic, i 

que sempre s’aprèn una llengua nova a partir de les altres que ja coneixes, així que és 

més lògic, ràpid i econòmic aprendre el francès pels castellanoparlants o els 

catalanoparlants. 
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Pel que fa a la continuació del francès a l’institut del poble, explica que depèn molt de 

l’equip directiu que el porta en cada moment, però que fa poc l’havia dirigit 

precisament una professora de francès i actualment els alumnes el poden continuar 

fins acabar l’ESO. Diu que en general n’hi ha demanda, però que augmenta quan es 

promociona, per exemple, amb intercanvis. 

 

Quant als materials o als recursos, la Rosa explica que sempre han tingut auxiliars de 

conversa, però que només es poden tenir en anys alternatius, així que sobretot pels 

anys que no en tenen han signat un conveni amb la Universitat de Lille per rebre 

estudiants francesos de pràctiques. Pel que fa a introduir canvis en el projecte actual, 

no es plantegen canviar l’opció que han fet pel francès, però sí que introdueixen alguns 

continguts en anglès i en francès. Ara bé, la Rosa comenta que no volen fer tota una 

àrea en un idioma en concret perquè creuen que han de protegir el català i que els 

nens abans de millorar les llengües estrangeres, han de poder conèixer bé la seva en 

tots els àmbits del saber. 

 

A part dels temes que volíem tractar amb les converses a totes les escoles, la Rosa 

introdueix unes quantes idees noves que també volem recollir. Creu que el fet que 

alguns pares pressionin perquè els seus fills facin moltes hores d’anglès és un acte 

d’amor cap a ells; com que els pares hi tenen dificultat, volen que no els passi el mateix 

als seus fills i que en sàpiguen molt. També creu que els nens i nenes ja aprendran 

l’anglès per defecte perquè és molt present en l’entorn i que passa com amb la 

informàtica, que els pares volien que els nens la fessin a l’escola per suplir la seva 

mancança, però el claustre va creure que no calia que fos una assignatura perquè els 

nens ja l’aprenien implícitament. 

 

A més, afegeix que a les escoles del país hi ha un problema general amb totes les 

llengües estrangeres, però que no és un problema dels projectes concrets de les 

escoles, sinó que és una problemàtica de política lingüística general del país. Considera 

que si simplement no es doblessin les pel·lícules, els nens ja aprendrien anglès també 

de forma implícita i no hi hauria tant debat. 
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A més a més, també ens comenta que les llengües porten un pòsit cultural al darrera 

que cal tenir en compte. Creu que l’anglès porta un pòsit cultural molt diferent del 

mediterrani i, segons ella, ideològicament molt distant de la seva manera de pensar. 

Així doncs, li semblaria interessant ensenyar alguna llengua als nens que no portés 

valors negatius associats, com l’esperanto, que creu que només té la ideologia de 

pretendre l’entesa entre totes les persones del món. També ens comenta que els nens, 

un cop saben anglès, ja no s’interessen per altres llengües perquè creuen que ja els és 

suficient, així que el francès té l’objectiu també d’obrir-los una porta cap a la diversitat 

lingüística, cultural i ideològica. 

 

 

6.3. Opinió dels exalumnes 

 

A l’Institut Germans Vila-Riera, l’únic institut (fins a quart d’ESO) de la Vall de 

Camprodon, al qual van la majoria d’exalumnes de l’Escola Dr. Robert, hem recollit 

onze enquestes d’alumnes de quart d’ESO i dos d’exalumnes més grans. La majoria, 

nou, són de famílies catalanoparlants i la resta, quatre, de famílies també 

castellanoparlants. La majoria d’aquests exalumnes, onze, consideren que els ha estat 

útil tenir el primer contacte amb les llengües estrangeres amb el francès i que això els 

suposarà un avantatge en estudis o feines posteriors. 

 

Pel que fa a les feines destaquen que és més fàcil trobar-ne tan a Catalunya com a 

l’estranger si saps francès i, pel que fa als estudis, també destaquen que els permet, 

per exemple, accedir a més informació i a més recursos o estudiar a l’estranger. També 

hi veuen avantatges d’altres tipus. Pensen que els ha servit per començar a 

familiaritzar-se amb la llengua per poder tenir-ne més aviat un bon domini i que ja són 

capaços de defensar-se en una conversa; també creuen que els és fàcil entendre’l. 

Comenten que les llengües són molt importants i que el francès una llengua molt 

interessant, que també els permet comunicar-se amb més gent. Creuen també que 

saber-lo fa que tinguin un punt més que la resta d’alumnes d’altres escoles i instituts. 

També trobem dos casos de dos exalumnes que pensen que els va ser un avantatge 
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estudiar francès a l’escola perquè ara en tenen un bon nivell, però creuen que no els 

servirà en el futur. 

 

Pel que fa a mantenir l’opció lingüística en qüestió a l’Escola Dr. Robert, trobem més 

divisió d’opinions. La majoria d’exalumnes (vuit) consideren que s’hauria de mantenir 

el francès com a primera llengua estrangera bàsicament per la situació geogràfica de 

l’escola,  per la importància de saber llengües i per tenir més oportunitats laborals. Tot 

i això, tres d’aquests vuit alumnes comenten que l’anglès també ha de ser important a 

l’escola i, en un cas, el començarien abans. A més a més, trobem cinc alumnes que 

comenten directament que l’anglès hauria de ser la primera llengua estrangera perquè 

té més sortides, és més important, és capdavantera en el món, etc. Tot i això, aquests 

cinc alumnes contestaven que també els va ser útil començar el francès a l’escola. 

 

En relació amb l’extensió del francès com a primera llengua estrangera a altres escoles 

de Catalunya, trobem set exalumnes (també la majoria) que hi estan a favor. Creuen 

que està bé saber més llengües, que t’obren portes al món laboral i que el francès és 

important a Catalunya. Llavors trobem quatre alumnes que pensen que no estaria bé 

que l’ensenyament del francès s’estengués a altres escoles, però no donen 

explicacions per aquesta opció. Finalment, trobem dos alumnes que proposen que sí 

que s’estengui l’ensenyament del francès a altres escoles de primària de Catalunya 

perquè pot ser important en el futur, però com a segona llengua després de l’anglès. 

 

 

6.4. Opinió de les famílies 

 

A l’Escola Dr. Robert hem recollit vint-i-una enquestes que corresponen a les famílies 

del grup de sisè de primària. Majoritàriament, és clar, són catalanoparlants, però 

també hi ha un parell de famílies que utilitzen també el castellà a casa i tres famílies 

castellanoparlants. En la gran majoria dels casos, setze, opinen que és bo que els seus 

fills tinguin el primer contacte amb les llengües estrangeres amb el francès i que els 

serà un avantatge en els estudis i les feines posteriors. Entre els avantatges comenten 
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que sempre és bo saber llengües de cara al futur, sobretot pels estudis posteriors i 

també per al món laboral. Alguns comenten que sobretot per trobar feina a la Vall, 

però molts creuen que els pot servir per trobar-ne a tot arreu i per millorar el seu 

currículum. També troben positiva aquesta opció lingüística per la proximitat 

geogràfica de l’Escola amb França, que els permet sentir la llengua en situacions 

informals amb la presència important de francòfons als pobles de la Vall i en activitats 

transfrontereres que organitza l’Escola. 

 

Algunes famílies també recullen avantatges cognitius que els ha fet saber l’Escola com 

que el fet que el francès sigui una llengua romànica i tingui similituds amb el català i el 

castellà fa que sigui més fàcil d’aprendre per als nens. Finalment, també comenten que 

troben positiu que comencin les llengües estrangeres des de petits. Ara bé, trobem 

cinc famílies que no acaben d’estar d’acord amb el projecte lingüístic de l’Escola. En 

dos casos creuen que aquesta opció no els serà útil perquè el francès és minoritari i 

passa en un segon terme a la universitat. En els altres tres casos, comenten que 

l’anglès hauria de ser la primera llengua estrangera o que hauria de tenir més pes a 

l’Escola, però també consideren útil que aprenguin francès a l’escola. 

 

Quan preguntem a les famílies si mantindrien el francès com a primera llengua 

estrangera, la majoria (catorze), responen que sí, que hi estan totalment d’acord. 

Llavors trobem tres famílies que creuen que s’hauria de donar més importància a 

l’anglès tot i que no es mostren totalment contràries a la situació actual. Trobem 

també una família que no es manifesta en aquest punt i tres que creuen que l’anglès 

hauria de ser la primera llengua estrangera i que hauria de tenir molta més presència a 

l’Escola. Pel que fa a introduir canvis a part de les famílies que augmentarien la 

importància de l’anglès, trobem molt poques propostes, només tres famílies han 

respost a aquesta opció. En dos casos creuen que està molt bé que es facin en francès 

altres assignatures i que aquesta activitat s’hauria de mantenir i augmentar. Una altra 

família proposa que facin més activitats amb els veïns francesos perquè puguin dedicar 

més hores a aquesta llengua. 

 



 

50 
 

Amb relació a l’extensió d’aquesta opció lingüística a altres escoles de Catalunya, 

també la majoria de famílies (dotze) pensen que estaria bé. Expliquen motius molt 

similars als que comentàvem fins ara: la facilitat d'aprendre-la, l’avantatge a l’hora de 

buscar feina dins i fora de la Vall o dins i fora de Catalunya, la importància de saber 

moltes llengües, etc. També trobem quatre famílies que creuen que estaria bé a 

comarques que tinguin una situació sociogeogràfica similar i apunten, per exemple, a 

l’Alt Empordà. Hi ha quatre famílies que no s’hi manifesten ni a favor ni en contra i 

dues que creuen que no seria útil enlloc, perquè són més importants l’anglès o altres 

llengües. 
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7. ANÀLISI TRANSVERSAL DELS TRES CONTEXTOS ESTUDIATS 

 

En aquest apartat es presenten de forma resumida els trets principals que 

caracteritzen els tres contextos estudiats segons els àmbits en els quals ens hem 

centrat: els projectes lingüístics, les opinions de les direccions i els professors de 

francès, les opinions dels exalumnes i les opinions de les famílies. Abans d’entrar en 

detall en cada àmbit, però, resumirem els contextos pel que fa a la situació geogràfica 

que explicàvem en els apartats anteriors per emmarcar-los i presentar-los.  

 

Tot i que són escoles diferents, perquè la d’Alp és d’una línia amb grups desiguals, la 

del Roses gairebé de dues línies i la de Camprodon d’una línia consolidada, en general 

es poden considerar escoles mitjanes (no són grans escoles ni escoles rurals), els 

alumnes oscil·len entre els 135 i els 363. La característica que més els uneix, però, a 

part de l’opció lingüística, és la situació. Totes tres es troben a comarques amb pas 

fronterer amb França i reben molts francòfons a les poblacions a les quals es troben. 

Com veurem, aquest és el punt clau de la seva opció lingüística. 

 

 

7.1. Projecte lingüístic 

 

Els projectes de les tres escoles públiques que hem analitzat recullen, és clar, la 

importància del català com a llengua de l’escola, però no expliquen simplement que és 

la llengua vehicular de l’ensenyament, sinó que en els tres casos creuen que ha de ser 

l’eix vertebrador de l’escola, que ha de ser natural en totes les relacions interpersonals 

i que l’han de potenciar i defensar. Això passa tant en els dos casos (Alp i Camprodon) 

en què es comenta que el català ja és la llengua habitual en l’entorn, com a Roses, que 

recordem que té aproximadament un 40 % d’immigració. Pel que fa al castellà, en tots 

els casos és la segona llengua de l’escola, però és important destacar que tan a l’escola 

analitzada de Camprodon com a la de Roses, se n’augmenten les hores lectives per 

millorar-ne el domini. En el primer cas es comença a P-3 i en el segon cas s’hi imparteix 

l’assignatura de visual i plàstica. 
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El tret més representatiu dels tres projectes lingüístics, però, és que tenen el francès 

com a tercera llengua de l’escola, ja que és la primera llengua estrangera. A més a més, 

tant el tractament que en fan com la justificació que hi donen és similar. En els tres 

projectes es recull que el francès és la primera llengua estrangera per la proximitat 

dels tres municipis amb França i per la presència habitual d’aquesta llengua a la 

població en qüestió. Es té en compte, també, que amb aquestes condicions, conèixer 

el francès pot suposar un avantatge laboral pels alumnes. Un altre avantatge que els 

projectes recullen és de caire cognitiu, consideren que és una llengua amb afinitats 

d’estructures amb el català i el castellà per ser una llengua romànica i que això suposa 

un avantatge pels alumnes a l’hora d’aprendre-la. 

 

En tots els casos, el francès es comença al cicle inicial. En el cas de les escoles d’Alp i de 

Camprodon, el comencen a primer de primària de forma oral. En el cas de l’escola 

analitzada de Roses, es comença un any més tard, a segon de primària i també a nivell 

oral. S’ha de tenir en compte que té una situació d’immigració molt diferent dels altres 

dos casos i que adapten les llengües estrangeres per tal que no suposin una dificultat 

afegida a aquests nouvinguts. En tots els casos, però, l’objectiu és que els alumnes en 

tinguin una comprensió i una producció de nivell bàsic i quotidià. 

 

També en els tres casos, s’introdueix l’anglès com a segona llengua estrangera més 

tard i amb menys hores que el francès. Pel que fa a la introducció trobem un patró 

similar al del francès. A les escoles d’Alp i Camprodon s’introdueix a tercer de primària 

de forma oral i a l’escola analitzada de Roses es comença un any més tard, a quart de 

primària. 

 

 

7.2. Opinió de la direcció i dels professors de francès 

 

Les tres directores de les escoles que hem visitat ens han comentat que el francès ha 

estat sempre la primera llengua estrangera de l’escola, tant en el cas de la més nova 
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(Montserrat Vayreda) com en el cas de les altres, força més antigues. En aquest darrer 

cas, les dues escoles, la d’Alp i la de Camprodon, van introduir també l’anglès més 

endavant com a segona llengua estrangera. L’escola estudiada de Roses, ja va néixer 

amb aquesta opció. En tots els casos, les directores troben molt natural que el francès 

sigui la primera llengua estrangera i comenten (a l’Escola Dr. Robert i a l’Escola 

Montserrat Vayreda) sobretot els avantatges cognitius pel que fa a la semblança amb 

el català i el castellà. Totes tres justifiquen també el projecte lingüístic per la proximitat 

geogràfica de França i per l’avantatge socioeconòmic que suposa als estudiants. 

 

Tot i que els tres projectes lingüístics, com hem vist a l’apartat anterior, són molt 

similars, si parlem amb les directores i ens expliquen més bé el procés de creació, 

veiem que, pel que fa a aquest aspecte, tots tres són ben peculiars. El de Roses ho és 

perquè està consensuat amb les altres tres escoles públiques del municipi, el de 

Camprodon perquè recull l’opinió de polítics, empreses, lingüistes... i el d’Alp perquè 

es complementa amb un projecte de llengües estrangeres consensuat amb l’AMPA de 

l’Escola. A més a més, tots tres els han vist des del Departament d’Ensenyament, tot i 

que, pel que veiem, només han fet un cas especial al de Camprodon. 

 

També és interessant veure un altre punt en comú dels projectes i de l’ensenyament 

de francès a les tres escoles estudiades. En tots els casos, d’una manera o altra, s’ha 

demanat assessorament extern per validar l’opció lingüística particular. En el cas d’Alp 

es van fer venir uns inspectors perquè avaluessin el nivell de francès dels nens, en el 

cas de Camprodon es demanen, com hem comentat, opinions a diversos experts i en el 

cas de Roses, es va parlar amb les altres escoles i amb l’Ajuntament del municipi. 

 

Pel que fa a la possibilitat que ens expliquen les directores que tenen els alumnes de 

continuar el francès a l’institut veiem que també hi ha coincidències. Les tres ens 

expliquen que la continuïtat, actualment, és prou bona, però que hi havia hagut 

èpoques que no ho era tant. Des de l’Escola Bac de Cerdanya, la Nines ens explica que 

abans només podien fer francès els alumnes que tenien més bona nota per accedir a 

les places de les assignatures, però que ara en tenen per a tots. Des de l’Escola 

Montserrat Vayreda, la Montse comenta que havien baixat les inscripcions de francès 
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a l’institut i que han remuntat gràcies a la immigració magrebina i també al fet que 

recomanen aquesta opció, que consideren més fàcil, als alumnes amb dificultats amb 

les llengües. Finalment, des de l’Escola Dr. Robert, la Rosa ens explica que la 

continuïtat a l’institut depèn de l’equip directiu i dels professors de francès que hi hagi, 

i que és bona últimament perquè han promogut moltes iniciatives com intercanvis. 

 

Quant als materials, les directores de les escoles Bac de Cerdanya i Montserrat 

Vayreda ens comenten que n’hi ha molts menys de francès que d’anglès, però que 

acaben trobant alguna cosa utilitzant materials antics o de secundària. La directora de 

l’Escola Dr. Robert no comparteix aquest petit entrebanc, però de fet ens explica que 

per poder tenir auxiliars de conversa cada any, han hagut de firmar un conveni amb la 

Universitat de Lille. També és important destacar que a totes les escoles els agrada 

passar les proves de competències bàsiques d’anglès quan les reben per conèixer-ne el 

nivell, que sol ser bo tot i que és la segona llengua estrangera d’aquestes escoles. 

 

Finalment, cal comentar que totes les directores admeten que tenir el francès com a 

primera llengua estrangera els ha portat lluites i discussions amb algunes famílies de 

l’escola, sobretot als anys 90 a les escoles d’Alp i de Roses, i a la primera dècada del 

segle XXI a l’Escola de Camprodon. Tot i això, amb les diferents estratègies que han 

seguit i també a vegades amb les necessitats que han acabat tenint els pares, perceben 

la relació que hi ha actualment entre les famílies i l’opció lingüística de l’escola com a 

positiva. 

 

 

7.3. Opinió dels exalumnes 

 

Pel que fa a les opinions dels exalumnes, hem vist que la gran majoria creuen que els 

ha estat útil tenir el primer contacte amb les llengües estrangeres amb el francès i que 

això els suposarà un avantatge en estudis o feines posteriors. Tots comenten que els 

pot ajudar a trobar feina i també a tenir més opcions d’estudis, o simplement a 

comunicar-se amb més gent. També als tres territoris molts alumnes comenten que és 
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important saber moltes llengües i que el francès els és fàcil. Trobem alguns exalumnes 

que no hi acaben de veure gaires més avantatges que al coneixement de l’anglès, però 

també creuen que el francès és un punt positiu. De fet, no hem enquestat a cap 

exalumne que cregués que no hauria d’haver estudiat el francès. 

 

Així doncs, també la majoria d’exalumnes enquestats dels tres contextos estudiats 

estan a favor de mantenir el francès com a primera llengua estrangera a les escoles 

que anaven. Comenten avantatges com els que ja recollíem al paràgraf anterior i 

creuen que és la millor opció per la zona geogràfica on es troben. Tot i això, uns quants 

alumnes de cada context creuen que s’hauria de donar més importància a l’anglès i 

que s’hauria de poder triar entre tenir-lo de primera o segona llengua estrangera.  

Només en un cas es proposa que només s’estudiï l’anglès, però aquest mateix 

exalumne comentava que li havia estat positiu estudiar el francès. 

 

Finalment, en relació a l’extensió del francès com a primera llengua estrangera a altres 

escoles de Catalunya la resposta a favor segueix sent majoritària tot i que no tant com 

en els casos anteriors. En general, però, els exalumnes creuen que és una bona opció 

per tenir més oportunitats per trobar feina, que és bo saber idiomes i que el francès és 

important a Catalunya. Uns quants casos en tots els contextos estudiats creuen que 

seria important depenent del lloc geogràfic o de l’elecció de l’escola i un altre grup 

pensa que estaria bé estendre’n l’estudi, però com a segona llengua estrangera. Molts 

pocs casos han considerat que no seria necessari. 

 

 

7.4. Opinió de les famílies 

 

Pel que fa a les opinions de les famílies que tenen els seus fills a les tres escoles 

estudiades, cal comentar que les mostres de cada context són molt desiguals quant a 

la quantitat, ja que n’hem pogut recollir dotze a Roses, cinc a Alp i vint-i-una a 

Camprodon. Tot i això, veiem que les opinions de les famílies són sempre molt similars; 

es mouen amb les mateixes valoracions i amb els mateixos percentatges. En general 
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veiem que estan d’acord amb l’opció lingüística de l’escola i que ho justifiquen amb 

motius molt similars. Parlen d’avantatges socioeconòmics per la proximitat amb França 

i la possibilitat de trobar més feina, d’avantatges cognitius per la proximitat del francès 

amb la majoria de les llengües maternes dels alumnes, i també d’avantatges pels 

estudis posteriors. 

 

També veiem que alguns pares preferirien que s’introduís l’anglès com a primera 

llengua estrangera, però veiem que, en general, tot i que reclamen més presència de 

l’anglès o l’optativitat del francès, no rebutgen aquesta darrera llengua en 

l’ensenyament de primària dels seus fills. De fet, també trobem unes quantes famílies 

que encara creuen que s’hauria d’augmentar les hores de francès, les assignatures en 

aquesta llengua, les activitats i el nivell. 

 

En relació amb la introducció del francès com a primera llengua estrangera a altres 

escoles de Catalunya, trobem més divergències d’opinions. Tot i això, podríem veure 

que hi ha una gran quantitat de famílies que hi estaria a favor i un bon nombre de 

pares i mares que creuen que dependria de l’entorn geogràfic de cada escola. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Tot i que aquest és el primer apartat d’aquest treball que es titula «Conclusions» 

penso que en algun dels altres apartats ja n’hem pogut veure algunes. Abans de 

plantejar-nos els objectius del treball i la metodologia per resoldre’ls, hem vist les 

conclusions a les quals hem arribat a partir del marc teòric. A més a més, en el darrer 

apartat número 7 també hem pogut veure algunes conclusions generals de cada àmbit 

estudiat a cada escola. Tot i això, aquí mostrarem una visió general de les conclusions 

que ens aporta tot el treball. 

 

Com hem vist en el marc teòric, el francès és una llengua que té una representativitat 

important a Catalunya i que és necessària per gran part de l’economia del país. Hem 

vist que el francès és la setena llengua d’identificació i llengua inicial dels catalans, i 

que és la nostra sisena llengua més habitual, en tots els casos per davant de l’anglès. 

Tot i això, ens sorprenia que pel que fa al coneixement, l’anglès passava per davant, 

així que vèiem que la gent que s’identifica amb altres llengües o que té altres llengües 

com a habituals que no siguin l’anglès i el francès opta abans per tenir més 

coneixements d’anglès que no pas de francès. És interessant veure, però, que aquest 

fet s’aguditza a mesura que baixa l’edat de la població; la gent més jove encara té 

menys coneixements de francès. 

 

Pel que fa a les llengües que necessita la societat de Catalunya, vèiem a ELAN.cat 

(Generalitat de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya, 2010) que França és el 

mercat principal d’exportació de les nostres empreses amb una quota del 29 % molt 

per sobre de la resta. Recollíem que França també és el mercat en el qual més 

empreses pensen exportar o invertir pròximament, però que només un 67 % de les 

empreses utilitza la llengua del mercat al qual exporta, perquè la llengua majoritària 

utilitzada per les nostres empreses exportadores és l’anglès (en el 69 % dels casos). En 

el cas de les llengües a les pàgines web, l’oferta de formació, la contractació de 

traductors i intèrprets, i el reconeixement de mèrits lingüístics, l’anglès també passa 
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per davant del francès. Ara bé, contradictòriament, el 97 % de les empreses 

manifesten la importància de parlar la llengua del client. 

 

Vèiem també que la llengua francesa és molt important en el sector del turisme, ja que 

la gran majoria (el 51 %) provenen de França. A més, comentàvem també que des del 

Govern català també es promouen les relacions francòfones per exemple amb la 

possibilitat d’entrar a l’Organisation Internationale de la Francophonie o es promou la 

llengua francesa a partir de diversos acords en l’ensenyament com el Pla d’impuls a  

la llengua francesa o el Batxibac. 

 

També vèiem en el marc teòric que les escoles poden triar la primera llengua 

estrangera, o tenir-ne dues, i que han d’adaptar aquesta tria a l’entorn en el qual es 

troben. A més a més, les lleis d’educació o els projectes lingüístics no parlen en cap 

moment de cap llengua estrangera en concret. Tot i això, tot i la importància del 

francès per la societat catalana i que les escoles tenen plena llibertat per escollir les 

llengües estrangeres, vèiem també que són molt poques les que introdueixen el 

francès com a primera llengua estrangera. 

 

Vèiem que en el curs 2012-2013 hi havia vint-i-nou escoles que oferien el francès com 

a primera llengua estrangera, només onze de les quals són escoles públiques i 

pertanyen només a quatre comarques: l’Alt Empordà, la Cerdanya, el Ripollès i la Val 

d’Aran, precisament les úniques quatre comarques que tenen un pas fronterer per 

carretera amb l’Estat Francès. En les escoles públiques el francès com a primera 

llengua estrangera suposa només el 0,6 % dels alumnes. 

 

En els apartats següents mostràvem tres de les onze escoles públiques que 

introdueixen el francès com a primera llengua estrangera. En vèiem una de cada 

comarca exceptuant la Val d’Aran, ja que tenen un sistema d’immersió en aranès que 

fa que el francès sigui la quarta llengua a les escoles. En les tres escoles estudiades 

(Bac de Cerdanya, Montserrat Vayreda i Dr. Robert) vèiem que el tret més 

representatiu dels tres projectes lingüístics és que tenen el francès com a tercera 

llengua de l’escola, ja que és la primera llengua estrangera. En els tres projectes es 
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recull que és així per la proximitat dels tres municipis amb França i per la presència 

habitual d’aquesta llengua a la població en qüestió. Creuen, també, que és un 

avantatge laboral pels alumnes i, des del punt de vista cognitiu, consideren que és una 

llengua més pròxima i més fàcil d’aprendre. En tots els casos, el francès es comença al 

cicle inicial, el primer any de forma oral. L’anglès és la segona llengua estrangera de les 

tres escoles, s’introdueix dos anys més tard i el primer any també de forma oral. 

 

En tots els casos, les directores troben molt natural que el francès sigui la primera 

llengua estrangera. També és important destacar que a totes les escoles els agrada 

passar les proves de competències bàsiques d’anglès quan les reben per conèixer-ne el 

nivell, que sol ser bo tot i que és la segona llengua estrangera d’aquestes escoles. 

 

El procés de creació dels projectes lingüístics, com vèiem, és ben peculiar. El de Roses 

està consensuat amb les altres tres escoles públiques del municipi, el de Camprodon 

recull l’opinió de polítics, empreses, lingüistes... i el d’Alp es complementa amb un 

projecte de llengües estrangeres consensuat amb l’AMPA de l’Escola. A més, en tots 

els casos s’ha demanat assessorament extern per validar l’opció lingüística particular. 

De fet, totes les directores admeten que tenir el francès com a primera llengua 

estrangera els ha portat lluites i discussions amb algunes famílies de l’escola. 

 

Tot i això, amb les diferents estratègies que han seguit i també a vegades amb les 

necessitats que han acabat tenint els pares, perceben que la relació que hi ha 

actualment entre les famílies i la opció lingüística de l’escola és positiva. De fet, quan 

ens fixem en les opinions de les famílies, veiem que, efectivament, en els tres 

contextos estudiats és positiva. De fet, les opinions de les famílies s’assemblen molt en 

els tres contextos i també s’hi assemblen les dels exalumnes. En la majoria de casos 

estan a favor de mantenir l’opció lingüística de l’escola i creuen que és un avantatge 

per la zona geogràfica on estan perquè els permet trobar feina més fàcilment i també 

practicar la llengua en contextos informals. Destaquen, a més a més, avantatges 

cognitius en l’ensenyament de la llengua francesa; creuen que els és més fàcil estudiar-

la i més fàcil dominar-la per tractar-se d’una llengua romànica. També pensen que és 

bo començar-la de petits. 
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No obstant això, totes les opinions no són positives. Encara que no representin la 

majoria, trobem alguns pares i alguns exalumnes que preferirien que l’opció lingüística 

canviés. Cal comentar, però, que realment hem trobat molts pocs casos que volguessin 

eliminar el francès de les seves escoles, la majoria que mostren discrepàncies seguirien 

amb el francès a l’escola, però augmentarien la presència de l’anglès o farien que fos 

una tria optativa. 

 

Així doncs, al llarg del treball, hem vist la importància del francès a Catalunya, la 

llibertat que tenen les escoles per escollir la llengua estrangera (o llengües 

estrangeres) que volen ensenyar i que només onze escoles públiques escullen el 

francès com a primera llengua estrangera. Ens hem adonat que aquestes escoles 

pertanyen a les quatre comarques que tenen un pas fronterer per carretera a França i 

ens hem apropat a tres escoles de tres comarques diferents. A totes elles hem vist que 

tenen un projecte lingüístic molt ben travat i que havien tingut una oposició de les 

famílies, però que han aconseguit revertir la situació. 

 

Crec que en els tres contextos estudiats, l’ensenyament del francès com a primera 

llengua estrangera queda plenament justificat i són molt interessants les estratègies 

que han utilitzat per mantenir aquesta opció lingüística quan han tingut pressions de 

les famílies per canviar-la cap a l’anglès. Tant les proves de nivell que van fer a l’Escola 

Bac de Cerdanya i el projecte consensuat amb l’AMPA, com la demanda 

d’assessorament extern que van fer (i estan fent) a l’Escola Dr. Robert, com el discurs 

unificat de les escoles de Roses i de l’Ajuntament, sembla que van donar i donen fruits. 

 

Així doncs, veiem que tot i que el francès com a primera llengua estrangera ha gairebé 

desaparegut de les escoles públiques de primària (suposa menys de l’1 %), aquesta 

opció lingüística és molt útil allà on encara es manté i que és forta quan té un discurs 

fort, ben justificat i unitari. Per tant, penso que aquesta opció es podria estendre a 

altres escoles, per exemple de les mateixes comarques, o també d’altres, ja que hem 

vist que el francès és una llengua vital per l’economia de tot Catalunya (també sabem 

que la majoria de pares i d’exalumnes que hem enquestat consideren molt positiu 
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aprendre més llengües a l’escola). Això sí, hem comprovat que també cal justificar molt 

bé l’elecció i fer-ne molta pedagogia entre les famílies, però, com comentàvem, quan 

es crea un discurs molt fort i molt justificat i unitari, aquesta tasca és molt més senzilla. 

Per tant, també crec que aquestes onze escoles que tenen el francès com a primera 

llengua estrangera, podrien unir-se, segurament amb l’ajuda del Departament 

d’Ensenyament, i crear un discurs compartit que faci encara més forta aquesta opció 

lingüística que sembla tan necessària pel país. 

 

Personalment, crec que és des de l’escola des d’on creem la societat que volem en un 

futur, en tots els aspectes i també en l’aspecte lingüístic. Així doncs, crec que les 

ofertes educatives públiques s’han d’adaptar a les necessitats reals de la societat i, 

més aviat, han de cobrir gran part de les necessitats que tindrà la societat que volem 

en un futur. Així doncs, penso que l’elecció de quina llengua ensenyarem als nostres 

infants com a primera llengua estrangera ha d’anar més d’acord amb les necessitats de 

la societat que ells mouran en el futur que no pas amb la lingua franca del moment. 
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10. ANNEXOS 

 

En aquest últim apartat es recullen quatre annexos que hem considerat interessant 

incloure en el treball. El primer, 10.1, conté la informació sobre l’ensenyament del 

francès com a primera llengua estrangera a les escoles de primària de la Val d’Aran. El 

segon, 10.2, conté les enquestes que es van passar als exalumnes i el tercer, 10.3, les 

que es van passar a les famílies dels alumnes d’escoles amb el francès com a primera 

llengua. Finalment, trobem a l’apartat 10.4 el guió que es va fer servir per realitzar les 

entrevistes a les direccions de les escoles i alhora als professors de francès. 

 

 

10.1. La Val d’Aran 

 

En aquest treball, com ja s’ha pogut veure, s’hi mostra un exemple d’escola de cada 

comarca de les quatre que tenen escoles públiques amb el francès com a primera 

llengua estrangera excepte de la Val d’Aran. Com hem comentat, aquesta comarca 

gaudeix d’un règim lingüístic especial i les escoles són d’immersió en aranès (variant 

del gascó, dialecte alhora de l’occità). Tot i això, hem considerat important fer la 

descripció de la situació de l’ensenyament del francès a les escoles també d’aquesta 

comarca. 

 

A la Val d’Aran, una comarca rodejada de cims de més de 3.000 metres (Generalitat de 

Catalunya, 2008), segons les dades del Departament d’Ensenyament trobem només 

una escola que tingui el francès com a primera llengua estrangera, l’Escola Garona de 

Vielha e Mijaran. La Val d’Aran, com comentàvem, consta d’una realitat occitana 

particular i d’una identitat cultural, lingüística, geogràfica i històrica defensada sempre 

pels seus habitants. Tenen un règim jurídic específic a part de la oficialitat de l’aranès a 

nivell territorial de l’Aran. La comarca té 10.090 habitants (padró del 2013) més de la 

meitat dels quals viuen a la capital: Vielha e Mijaran. 
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Pel que fa a l’ensenyament de llengües, també segons les dades del Departament 

d’Ensenyament, el curs 2012 - 2013 hi havia 323 alumnes de primària que estudiaven 

el francès com a primera llengua estrangera i 197 que estudiaven l’anglès com a 

primera. És l’única comarca en què el nombre d’alumnes de francès com a primera 

llengua estrangera supera els d’anglès (a més a més, també tenia 55 alumnes més que 

l’estudiaven com a segona llengua estrangera). Tot i això, només hi ha una escola que 

ofereix aquesta opció, evidentment, la més gran. 

 

Figura 10. Situació de la Val d’Aran a Catalunya 

i mapa comarcal. Font: Generalitat de Catalunya 
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10.2. Enquesta per a exalumnes 

 

Sóc una estudiant de 4t de Llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, estic 

realitzant el meu Treball de fi de grau sobre l’ensenyament del francès com a primera llengua 

estrangera a les escoles de primària de Catalunya. 

 

Si t’han passat aquesta enquesta és perquè vas anar a una escola amb aquesta opció 

lingüística. Em seria de gran ajuda si la poguessis respondre, ja que m’interessen molt les 

opinions dels exalumnes que han tingut aquest tipus d’ensenyament públic d’idiomes. 

 

L’enquesta té dues parts: la primera m’ajuda a conèixer el teu marc lingüístic i a la segona et 

demano la teva opinió en relació amb aquest tema. Les enquestes són anònimes. 

 

 

Marc lingüístic 
 

Dades personals rellevants per la investigació 

Any de naixement: 

 

Llengua/llengües que utilitzes per... 

Parlar amb la mare  Llegir  

Parlar amb el pare  Mirar la tele  

Parlar amb la família  Escoltar la ràdio  

Parlar amb els amics  Treballar/estudiar  

 

Llengües estrangeres que has estudiat 

Podries marcar a la taula següent quines llengües estrangeres vas estudiar/estudies a cada 

curs? 

- Si és a l’escola, afegeix una X 

- Si és fora de l’escola, pel teu compte, de colònies o en extraescolars, afegeix-hi una O 

- Si l’estudiaves/estudies als dos llocs, pots pintar el quadradet 

 

Tens dues files buides per si hi vols afegir altres llengües estrangeres. 

 

 Primària ESO Batxillerat/FP 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n 

Francès             

Anglès             
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Opinió 
 

Pots respondre les preguntes següents a l’espai en blanc, 

només cal que indiquis el número de la pregunta que respons: 

 

1. Creus que et va ser útil tenir el primer contacte amb les llengües estrangeres a l’escola amb 

el francès? Per què? 
 

2. Creus que aquest fet t’ha suposat un avantatge en els estudis o feines posteriors, o que en 

un futur et pot ser un avantatge? Per què? 
 

3. Creus que aquesta opció lingüística (introduir el francès com a primera llengua estrangera) 

s’hauria de mantenir en aquesta escola? Per què? En canviaries alguna cosa? 
 

4. Creus que estaria bé que aquesta opció s’implantés a més escoles de Catalunya? Per què? 
 

5. Vols afegir-hi alguna cosa? 

 

Moltes gràcies! 
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10.3. Enquesta per a les famílies 

 

Sóc una estudiant de 4t de Llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, estic 

realitzant el meu Treball de fi de grau sobre l’ensenyament del francès com a primera llengua 

estrangera a les escoles de primària de Catalunya. 

 

Si t’han passat aquesta enquesta és perquè el teu fill/a va a una escola amb aquesta opció 

lingüística. Em seria de gran ajuda si la poguessis respondre, ja que m’interessen molt les 

opinions de les famílies el fills/es de les quals tenen aquest tipus d’ensenyament públic 

d’idiomes. 

 

L’enquesta té dues parts: la primera m’ajuda a conèixer el seu marc lingüístic i a la segona et 

demano la teva opinió en relació amb aquest tema. Les enquestes són anònimes. Si tens més 

d’un fill a l’escola, si us plau, contesta amb relació al fill/a més gran. 
 
 

Marc lingüístic 
 

Dades personals rellevants per la investigació 

Any de naixement del fill/a: 

 

Llengua/llengües que utilitza el teu fill/a per... 

Parlar amb la mare  Llegir  

Parlar amb el pare  Mirar la tele  

Parlar amb la família  Escoltar la ràdio  

Parlar amb els amics  Estudiar  

 

Llengües estrangeres que has estudiat 

Podries marcar a la taula següent quines llengües estrangeres ha estudiat/estudia a cada curs? 

 

Francès Anglès 

 

Altra: Altra: 

 A l’escola A fora de l’escola Als dos llocs 

1r    

2n    

3r    

4t    

5è    

6è    

 A l’escola A fora de l’escola Als dos llocs 

1r    

2n    

3r    

4t    

5è    

6è    

 A l’escola A fora de l’escola Als dos llocs 

1r    

2n    

3r    

4t    

5è    

6è    

 A l’escola A fora de l’escola Als dos llocs 

1r    

2n    

3r    

4t    

5è    

6è    
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Opinió 
 

Pots respondre les preguntes següents a l’espai en blanc, 

només cal que indiquis el número de la pregunta que respons: 

 

1. Creus que és útil tenir el primer contacte amb les llengües estrangeres a l’escola amb el 

francès? Per què? 
 

2. Creus que aquest fet suposarà un avantatge en els estudis o feines posteriors? Per què? 
 

3. Creus que aquesta opció lingüística (introduir el francès com a primera llengua estrangera) 

s’hauria de mantenir en aquesta escola? Per què? En canviaries alguna cosa? 
 

4. Creus que estaria bé que aquesta opció s’implantés a més escoles de Catalunya? Per què? 
 

5. Vols afegir-hi alguna cosa? 

 

Moltes gràcies! 
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10.4 Guió per a les entrevistes 

 

Opinió de l’equip directiu i dels professors de francès 

 
 

HISTÒRIA: inici, projecte 

Vàreu prendre vosaltres la decisió d’introduir el francès com a primera llengua estrangera a la 

vostra escola? 

Per què es va fer? 

 

Sempre hi ha hagut aquesta opció? 

 

Us va ser difícil justificar/escriure el projecte lingüístic? 

Us el van aprovar amb facilitat des del Consell Escolar i des del Departament d’Ensenyament? 

 

 

AVANTATGES/DESAVANTATGES: alumnes i materials 

Per què creieu que és avantatjós per als alumnes? 

- Futur 

- Primer contacte, llengua pròxima 

 

Us és difícil trobar materials, intercanvis, auxiliars de conversa? 

 

 

OPINIÓ/REALITAT 

Creieu que és una opció que agrada a les famílies? 

 

Sabeu si els alumnes segueixen estudiant francès a l’institut i posteriorment? 

 

 

FUTUR: a l’escola, a Catalunya 

Heu pensat mai a canviar-ho? 

Per què? 

 

Creieu que estaria bé que aquesta opció s’implantés a més escoles de Catalunya? Per què? 


