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PRESENTACIÓ

Em piau de presentar un estudi com el present, el primer d’abast ge
neral a Catalunya, que es proposa d'avaluar el coneixement del catalá i del
castellá a l'escola, quatre anys després de l’aplicació del Decret que regu-
lava la incorporació del catalá al sistema educatiu.

El procediment avaluatiu i el tractament rigorós de les dades obtingu-
des mitjangant enquestes i proves objectives el fan un treball científic no
sois oportú sino, sobretot, necessari per al moment actual.

Els autors analitzen els factors més generáis de la situació lingüís
tica escolar, en fundó deis quals és possible d’arribar a uns resultats
generalitzables, útiis especialment ais investigadors, ais responsables de
la planificado educativa, ais directius escolars i, d’una manera especial,
ais professors d'EGB, els quals podran reflexionar, a partir de dades fia
bles i detallades, sobre el tráete escolar que reben ambdues Mengües.

Les conclusions a qué s’arriba suggereixen una situació precaria del
catalá, considerat globalment Mengua «menys coneguda» peis alumnes,
i palesen la necessitat de potenciar les classes de catalá i, sobretot. I'ús
d’aquesta Mengua en l'ámbit escolar.

Obro, dones, sense més preámbuis, les portes d’aquest estudi a l’in-
terés del lector no sense felicitar el Servei d’Ensenyament del Catalá, que
ha tingut la iniciativa d’emprendre un treball de tanta envergadura i d in-
dubtable utilitat, i l’equip d’estudiosos que l’ha dut a terme amb tanta
competencia.

SARA BLASI I GUTIÉRREZ.
Directora General d’Ensenyament Primar!
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1. LLENGÜES I ESCOLA A CATALUNYA

1.1. Introducció

El catalá ha estat prohibit a l’escola durant un període molt llarg —gai-
rebé quaranta anys—. en qué s’ha imposat la Mengua espanyola com a úni
ca Mengua d’instrucció [Ley de Instrucción Pública, 1945).

En els darrers anys d'aquest període, la Ley General de Educación (1970)
apunta la possibilitat del cultivo de las lenguas nativas i el Decret 1433 de
30 de maig de 1975 regula, amb carácter experimental per al curs 1975-76,
l'ensenyament de las lenguas nativas españolas, con carácter voluntarlo
para los alumnos. Tot aixó dona un cert caire de tolerancia a una práctica
escolar que, tot i ésser limitada, ja existia al nostre país.

Amb l'aparició del Reial Decret 2092 de 23 de juny de 1978, por e/ que
se regula la incorporación de la lengua catalana al sistema de enseñanza
de Cataluña, el catalá adquireix un estatut legal  a l'escola.

Amb l’aprovació de l'Estatut de Catalunya (18 de desembre de 1979),
el govern autónom de la Generalitat adquireix competencia plena en mate
ria educativa ais nivells de Pre-escolar, d’Educació General Básica, de Bat-
xillerat i de Formació Professional. Finalitza, així, la transitorietat del Reial
Decret de l’any 1978.

La política educativa envers les Mengües, actualment vigent a Cata
lunya, es concreta en el Decret 142 de 8 d’agost de 1980 de la Generalitat
de Catalunya.

Aquesta política contempla dos aspectes:

a) L’ensenyament de la Mengua catalana com a assignatura a tots
els centres escolars de Catalunya i ais nivells d’educació Pre-es
colar, d’Educació General Básica, de Batxillerat  i de Formació Pro
fessional, amb un mínim de tres hores setmanals dins l’horari es
colar. En quedaran exempts els alumnes que ho soHicitin per mo-
tiu de residencia temporal a Catalunya o altres circumstáncies.

b) El desenvolupament de programes totalment o parcialment en ca
talá, atenent l’opció deis pares, la situació sociolingüística deis
alumnes i els mitjans disponibles per a dur-los a terme. En aquest
cas les escoles han de formalitzar la sol-licitud  a la Comissió Téc
nica de la Generalitat, per a la qual cosa es necessita l’acta del
Claustre de Professors, l'acta de I’Associació de Pares d’Alumnes,
l’estudi sociolingüístic del centre, el pía pedagogic organitzatiu i
la relació del professorat responsable.
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La nova situació de les Mengües a l'escola ha permés d'iniciar un canvi
progressiu, tant peí que fa a l’ensenyament de la Mengua catalana com a
l’ensenyament en la Mengua catalana.

El curs 1978-79 el nombre de centres en qué ja s’impartia amb anterio-
ritat el catalá va augmentar fins a un 73 % d’escoles I  l’octubre de 1981 ha
arribat al 95 % (SEDEC, 1981).

Peí que fa a l’ensenyament que es fa totalment o parcialment en ca
talá s’observa una tendencia progressiva. tot i que el tant per cent és molt
reduít.

El curs 1974-75 ja hi havia 86 escoles i 24.855 alumnes que utilitzaven
el catalá com a Mengua d’instrucció —aproximadament un 3 % del total de
centres (López del Castillo, 1976).

L’octubre de l’any 1979 n’hi havia un 8,83 % i l’octubre del 1981 hom
arriba a un 16.39 %, de les quals 10,21 % parcialment en catalá i 6,18 %
totalment en catalá, que conjuntament representen el ̂ 27% de les es
coles publiques i el 14,20,% de les escoles privades (SEDEC, 1981).

La política de normalització de la Mengua catalana topa amb fortes li-
mitacions i dificultats, com ara;

Un ambient fortament castellanitzat, especialment en els mitjans
de comunicació. Aixó resta eficácia a l’ensenyament del catala a
les escoles, sobretot ais castellanoparlants.

La complexitat lingüística de la població: distribució desigual deis
qrups lingüístics en tot el territori. Globalment es pot considerar
que la població escolar catalanoparlant i castellanoparlant té unes
proporcions similars (Vives, 1977). Els castellanoparlant pero, es
concentren majoritáriament al cinturó industrial de Barcelona i ais
nuclis industriáis de les ciutats més pobladas, on el contacte amb
la Mengua catalana és molt limitat. Aquesta situado mmva les
possibilitats d’integració i de percepció viva de la Mengua del país,

c) La dualitat d’un sistema d’ensenyament públic (46,4%) i privat
(53 6 %) amb una proporció més nombrosa d alumnes  i de pro-
fessors catalanoparlants ais centres privats i més reduTda ais cen-

públics, especialment ais de l’área metropolitana de Barce-

a)

b]

tres
lona.

El nombre de mestres vinguts de fora del país —51  % a  1 EGB
(Masjuan, Pinilla i Vives, 1979)— amb un desconeixement de la
Mengua i de la cultura autóctonas i amb una presencia mes acusa
da ais centres públics i sobretot concentrats a les escoles del cm-
turó industrial de Barcelona, on, precisament, els problemas de
catalanització són més greus.
Acuesta situació es resoldrá lentament a mesura que els mestres
participio en els cursos de reciclatge organitzats per la Generali-
tat de Catalunya i peis Instituts de Ciencias de  I Educacio.

e) La dificultat de dur a terme una eficag planificació de la catalanit-
nització donat el carácter optatiu deis programes totalment o par
cialment en Mengua catalana i que en la realitat són seguits per

proporció més elevada d’alumnes catalanoparlants.
f) La mancanga de recursos economics, imprescindibles per a una

reforma del sistema educatiu tan important com la que hom vol
aconseguir al nostre país.

d)

una
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1.2. Objectius de la investigació

Després de tres anys d'entrada en vigor del Reial Decret 2092/1978 i
disposicions subsegüents, i atés que no es posseeix informació sobre els
resultats de la seva aplicació i de la de les disposicions posteriora, caiia
fer un estudi avaluatiu en aquest sentit. Per aixó el SEDEC (Servei d'En-
senyament del Catala) es plantejá el present estudi, que pretén d’avaluar el
coneixement tant del catala com del castellá deis nens que al curs 1981-82
feien 4rt. d’EGB, atés que era la primera promoció escolar que va comen-
gar 1er. d’EGB amb el nou decret.

Aquest objectiu general es concreta en els següents:

a) Avaluació del coneixement del catala i determinació deis factors
que hi influeixen.

b) Avaluació del coneixement del castellá i determinació deis factors

que hi influeixen. . . ..
c) Avaluació de les diferéncies individuáis en el domini d ambdues

Mengües i determinació deis factors que hi influeixen.

De l’especificació deis objectius anteriors es desprén que l'estudi no
pretén tant d’avaluar els coneixements del catala  i del castellá deis nens
de tot Catalunya com de precisar els factors més importants que influeixen
actualment en aquest coneixement en fundó de la política educacional vi-
gent i del context sociolingüístic del país.

No podem oblidar, pero, que l’estudi es fa a la fi d’una etapa certarneni
curta de l’escolaritat (tres cursos escolars i mig d’Educacio BasicaJ. fen-
sem, si més no, que permetrá d’apuntar les tendéncies i condicionamen
més generáis i de preveure on condueix la nova situació.

1.3. Factors més determinants del coneixement de Ies llengües

Creiem que donada la situació lingüística del nostre país
factors ambientáis que afecten globalment l’entorn mes ampli .
nitat on viu l’alumne i uns d’individuals propis de la seva situació co
i de la seva situació específica.

Ambientáis

La zona lingüistica: proporció de parlante de cada I
espai determinat. No és el mateix, donada la situació .  . A ¡„i
tica, el cas d’un nen castellanoparlant que viu al .
de Barcelona que el d’un altre nen castellanoparlant que v
zona rural amb poca immigració. ^
La influéncia d’aquest factor probablement sera menor
catalanoparlant, per tal com el castellá és una "engua amb una
preséncia més uniforme a tot Catalunya per la presenci
deis mitjans de comunicació.

El model d'escola: grau d’ús de les llengües dins el^s Programes
escolars. La política educativa del nostre país permet una 9
forga ámplia d’ús de les llengües a la comunitat escolar. La realitat
actual ja presenta aquesta diversitat, tot i que el model d esco

un
a]

b)
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més freqüent és el monolingüe castellá. La comunitat educativa
(pares, mestres, organismes responsables) es planteja seriosa-
ment quin model escolar és el més adequat, quines dificultáis
especifiques comporta un determinat model d’ensenyament des
del punt de vista de les llengües. És evident que un model d’escola
determinat crea diferente situacions d’aprenentatge i, en conse-

qüéncia, de domini de les llengües.
El fet de considerar tota la diversitat és certament complex; a
efectes del nostre treball ens hem limitat ais tres tipus més re-

presentatius;

Model de catalanització máxima: escoles que han fet l’ense-

nyament en catalá en la major part de les árees durant els
tres primers cursos d’EGB, per tal com és la generació d’a-
lumnes que nosaltres avaluem.
Model de catalanització mitjana: escoles que han fet ús del
catalá i del castellá com a llengües d’aprenentatge en una
proporció més o menys equilibrada.
Model de catalanització mínima: escoles que, en general, no-
més han utilitzat la Mengua catalana com a assignatura, se-
gons preveuen les disposicions legáis vigents.

c) Tipología lingüística de Tescoia: percentatge de catalanoparlants
i de castellanoparlants, tant entre els alumnes —en conjunt i en
el grup de classe— com entre els mestres.
Es pot considerar que a la Catalunya urbana (ciutats de mes de
10 000 habitante) només un 25 % de centres están situats en árees
on un deis dos grups lingüístics és inferior a un 10 %. La resta de
centres són en árees on qualsevol deis grups lingüístics esta molt
representat. tot i que cada centre no reflecteix, necessanament,
la proporció de parlants d’una i altra Mengua que hi ha a I area on
és situat (Vives, 1977). i j i 4.
El contacte lingüístic és, dones, freqüent a les escoles del nostre

La diversitat de tipologies lingüístiques és una variable que pot
influir en el domini de les Mengües. La utilització de‘ les Mengues
en situacions informáis, fora de l’activitat estrictament acaderni-
ca (loes, esbarjo...) dependrá, segurament. de la proporcio d a-
lumnes que les parlen, la qual cosa pot afavorir  o limitar els re
sultáis d’un model d'escola determinat. . . i. , j
Una escola de catalanització máxima amb majoria d alumnes de
Mengua familiar castellana no creará les mateixes situacions d a-
prene^ntatge informal del catalá que una altra en que a proporcio
més nombrosa siguí d'alumnes de parla familiar catalana^
La proporció de mestres de I un i I altre grup linguistic tambe pot
condicionar els resultáis, amb independencia de programa escolar
a través de les actituds que poden crear en els nens, del model
de parla que ofereixen i de la Mengua que. usen en situacions in
formáis.

Titularitat jurídica de ¡'escola: la dualitat del sistema d'ensenya-
ment —estatal i privat— al nostre país és una variable a consi
derar si tenim en compte les diferencies d’organització interna,
d’adscripció del professorat i recursos.

1)

2)

3)

d)
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Individuáis

a) La condició lingüistica familiar: Mengua que usa l'alumne al si de
la familia: castellá, caíala o ambdues.

b) La condició lingüistica ambiental: contacte que té el nen amb les
Mengües en l’ambient més immediat fora de la familia: contacte
amb els mitjans de comunicació. És una valoració de totes les
situacions que, Mevat de l'activitat escolar i de la familia, poden
faciiitar l’ús i l’aprenentatge de les Mengües per part del nen.

c) Origen deis pares i de l'alumne: la situació sociolingüistica  a Ca
talunya és el resultat de la intensa i continuada immigració de
persones de la resta de l'estat espanyol, en gran part de parla
castellana. Es considera que l'any 1975 hi havia, aproximadament,
2.788.000 immigrants, incloent-hi Murs filis menors de 25 anys, i
que representen el 46 % de la població del Principat (Strubell,
1981).
El comportament lingüistic, sobretot el desconeixement del caíala,
va molt Migat a l’origen de les families, especialment en aquelles
árees de forta concentració d'immigrants on existeixen condicions
clarament desfavorables per a una integració lingüistica. L’origen i
el temps de residencia de les families a Catalunya són factors
consideráis importants per a un millor inseriment en la riostra
Mengua i en la nostra cultura. És probable que la condició d irnmi-
grant, referida ais nens, estigui poc representada per tal com I ar
ribada de gent forana s’ha estancat de l'any 1970 engá. Pensem
que la majoria de nens de la mostra són nascuts a Catalunya.

d] Condició socioprofessional: l'ambient familiar té influencia sobre
l’adaptació i el rendiment del nen a l’escola. L'absencia o la pre-
séncia d’estimuls culturáis que el nen rep a la familia, dificulta o
facilita la seva motivació per aprendre. Aixo va Migat al nivell ocu-
pacional i de formació deis pares (condició socioprofessional).
L’ús de les Mengües i el valor que la comunitat els atnbueix esta
en relació amb la condició social deis parlants. Tot i que els caste-
Manoparlants i els catalanoparlants són presents en tots els nivelis
socials, és evident que a mesura que hom puja de mvell social
augmenta la proporció de catalanoparlants (Arnau  i Boada,
Aquest fet explica que el catalá tingui una connotacio de prestigi
social i que sigui un deis factors que determina el seu manteni-
ment en les condicions desfavorables. i ■ ii
Per determinar aquesta variable hem tingut en compte el nive
ocupacional i de formació de les families.

e) Actitud envers Íes iiengües: la percepció que el nen
Mengua i deis seus valors determina, també, la predisposicio per
a aprendre-la i per a conéixer-la. Investigacions realidades tora
del nostre pais, com al Pais de Galles (Sharp i altres, 1973),
demostren que I'actitud envers la segona Mengua es un tactor im-
portant relacionat amb el rendiment que hom hi té.
Aquesta actitud és el resultat d’una constellacio  d altres tactors:
l’actitud deis pares, la deis mestres, la deis companys, la de 1 am-
bient immediat...

té de cada

11



En relació a les actituds el nostre treball pretén, d'una banda, de
terminar els factors que les expliquen (zona lingüística, model
d’escola, condició socioprofessional, origen de les famílies...) i,
d’una altra, la incidencia que tenen en els resultats escolars.
Per mesurar les actituds envers les Mengües ens hem basat en
alguns deis criteris del treball de Sharp i altres (1973), en qué

demanava al nen que es definís sobre cadascuna de les Men
gües —mitjangant una afirmació o una negació— davant unes pre
guntes que reflectien actituds positivas o negatives.

f] Capacitat general d'aprenentatge: el domini que el nen té de les
Mengües no és independent de la seva capacitat. Hom suposa que
el nen té una capacitat general d’aprenentatge que actúa en la
totalitat de la tasca escolar, inclosa la de Tarea de Mengua, part
fonamental de totes les matéries.
Per determinar aquesta variable hem optat per la valoració que el
mestre ha fet de cada alumne, renunciant ais procediments més
objectius deis tests de capacitat intellectual per tal com la durada
de les proves ja és una activitat feixuga per ais nens.

g) Sexe: és una variable que hom ha utilitzat convencionalment en la
majoria d’investigacions similars a la nostra i que sovint s’hi ha
mostrat significativa i a favor de les nenes, tant en la primera
Mengua com en la segona (Sharp i altres, 1973). Creiem que diver
sos factors culturáis relacionats amb el sexe expliquen aqüestes
diferencies. És dones una variable secundaria que no podem deixar
de considerar.

El conjunt de les variables ambientáis i individuáis definides anterior-
ment son, al nostre criteri, les que poden explicar el coneixement del cas-
tellá i del catalá al nostre país. . . ■ ■ * *0.

Les actituds deis mestres són, pero, dues variables importants que
no hem considerat directament, donat el caire institucional d aquesta inves-
tigació. Pensem, si més no, que Tactitud deis nens d aquesta edat reflec-
teix les actituds que compten en el món deis adults.

es
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2. MEMÓRIA DE LA PROVA PREVIA

2.1. Objectius

Abans de l'aplicació definitiva de les proves calgué fer un assaig per
comprovar-ne la validesa en una mostra reduída d’escoles i, on convenia,
per millorar-les.

2.2. La mostra

Per dur a terme aquesta prova previa s'escolliren tres escoles que
corresponguessin cadascuna a un deis tres modeis descola segons el grau
de catalanització. Així, les proves s’aplicaren en una escola de catalanit-
zació máxima (1), en una de catalanització mitjana (2) i en una de catala
nització mínima (3).

Es va mirar que l’alumnat deis tres centres fos el més homogeni pos-
sible per evitar que hi intervenguessin massa els altres factors en els
resuitats. I així va ser amb la condició socioprofessional familiar. En canvi,
no es va teñir en compte préviament la llengua familiar, de tal manera que
hi bagué un percentatge molt alt de catalanoparlants a l’escola 1, un per-
centatge mitjá a l’escola 2 i un percentatge baix  a l’escola 3.

2.3. Resultáis

A la taula número 1 presentem els resultáis comparatius de cada pro
va, a la taula 2 els resultáis de les proves de catalá i de castellá i a la
taula 3 la polaritat deis resultáis.

Malgrat la limitació de la mostra, sembla que es pot afirmar que, en les
actuáis circumstáncies sociolingüístiques, té molta més importancia la
llengua vehicular de l’escola peí que fa al coneixement del catalá que no
pas peí que fa al del castellá, cosa que es desprén de la major homoge-
neítat deis resultáis en castellá a les tres escoles enfront deis resultáis en
catalá.

Peí que fa al gráfic de polaritat, indica que els resultáis de les escoles
de catalanització máxima i mitjana se sitúen molt prop del zero, que signi
ficarla igual nivell de coneixements en les dues llengües; mentre que Pes
cóla de catalanització mínima se n’aparta forga.
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TAULA 1

Resultáis comparatius de cada prova
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TAULA 2

Resultats globals

= Mitjanes

Escola 1 Escola 2 Escola 3 Totals

100 a 95
94 a 90
89 a 85
84 a 80
79 a 75
74 a 70
69 a 65
64 a 60
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19 a 15
14 a 10
9 a 5
4 a 0
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TAULA 3

Polaritat

= Mitjanes !|
●i
í

Escola 1 Escola 2 Escola 3 Global

+ 49 a +45
+ 44 a +40
+ 39 a +35
+ 34 a + 30
+ 29 a +25
+ 24 a +20
+ 19 a + 15
+ 14 a + 10
+ 9 a + 5
+ 4 a o

X X XX
X X
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx

XX xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx
XXX
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx

XXX X
la — 4
5 a — 9

XXX XX XX
XXXX

— 10 a
— 15 a —19
— 20 a — 24
— 25 a — 29
— 30 a —34
— 35 a —39
— 40 a —44
— 45 a —49

14 xxxxxxxxxxxx
XX X

XXX
XXXX

XXX

X XXX
xxxxxxx
XX XX
XX XX

Els resultáis obtinguts a cada una de les proves van ésser traslladats a
grafios a fi d’avaluar-ne l’adequació a les edats deis alumnes i a jes fina-
litats de la prova. A la vista d’aquests grafios, que no son reproduTts, pero
que són resumits a la taula primera, pot observar-se que:

a) La proporció de resultáis optims, mitjans i deficients de cada pro
va és demostrativa que Ies proves s’adeqüen a l’edat deis sub-
jectes.

6) La dispersió deis resultáis de cada prova és suficient per mesurar
graus diferents de coneixements. En el cas de la prova d'lnterfe-
réncies-ll els resultáis van conduir a la modificació del barem pre-
vist al principi, com s’explicará oportunament.

c) L’ordenació deis resultáis globals per escoles demostra una cohe
rencia interna amb alió que calla esperar tant per la composició
lingüística de l’alumnat com peí grau de catalanització de l'escola.

2.4. ParaHelisme de les proves

La prova de catalá i la de castellá són de construcció al máxim paral-
lela; és a dir, que pretenen ésser del mateix grau de dificultat. Amb la fina-
litat d’escatir fins a quin punt s'ha aconseguit que aquest parallelisme es
reflectís en les puntuacions obtingudes, s’ha fet la prova de Student-Fisher
de comparació de mitjanes, amb dos grups que es troben en situacions an-
tagóniques: a) catalanoparlants de l’escola de catalanització máxima, i b)
castellanoparlants de l’escola de catalanització mínima.
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Les dades d’aquests dos grups son Ies següents:

n X (7 Cn-l

Catalanoparlants
Castellanoparlants

Realitzats els cálculs pertinents obtenim:

Diferencia de mitjanes
Significació

Les dues proves, dones, són paral-leles ais nivells en qué s’ha fet la

22 73,95
73,65

7,35 7,52
17 5,13 5,29

0,30
< 95 %

mesura.

2.5. Modificacions de les proves

L'aplicació i la posterior correcció de la prova previa va fer que s'hi
introduTssin algunes modificacions;

a) Es va veure que el dictat era massa llarg per ais infants de 4t. i es
va reduir a cinquanta paraules, conservant, aixo sí, el mateix nom
bre d’unitats de mesura que havien estat previstes.

b) La prova de lectura va semblar massa difícil de corregir amb un
criteri objectiu i es va suprimir. En lloc seu va decidir-se d'intro-
duir una prova de fonética en la segona llengua.

c) A la vista deis resultats de la prova d’expressió escrita, que cada
alumne havia realitzat en una de tres opcions diferents, va optar-se
per la narració d’una historieta presentada en forma de vinyetes
mudes.

d) Es van fer, demés, petites modificacions en algunes unitats, com
són refer alguns dibuixos qué palesament havien induí't a error,
complicar o simplificar alguns enunciats segons que convenia, etc.
En tot cas les modificacions foren de detall,

e) Vist que els nens ignoraven algunes de les dades que es dema-
naven a l’enquesta, vam introduir un full auxiliar que els infants
durien a casa seva amb la finalitat que fos respost peis pares i
que seria retornat durant la segona sessió.
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iE?

3. EINES D’AVALUACIÓ

3.1. Introducció

Les eines d’avaluació van ser elaborades en funció deis objectius i hi
pótesis de treball. L'objectiu d’aquest estudi, anteriorment exposat. no es
només el de mesurar els nivells de coneixement de Mengua (catalana i cas
tellana) assolits peis alumnes de 4t. curs d’EGB enquestats, sino principal-
ment el de poder relacionar aqüestes dades amb altres de carácter socio-
lingüístic. Per tal d’aconseguir aquests dos tipus d’lnformació. les eines
d’avaluació es divideixen en dos blocs: enquesta sociolingüística i proves
de Mengua. De la primera es desprenen totes les dades d’interés PpJ p
l'análisi posterior deis resultats de les proves: les variables sociolinguisti-

relacionaran entre si amb les puntuaclons de Mengua per explicar

sessions a cada

ques es
aqüestes.

L’aplicació d'aquestes eines es feina en dues o tres
escola.

3.2. Enquesta sociolingüística

Consta de dues parts:

a) Dades generáis.
b) Dades individuáis.

Dades generáis

Aqüestes dades fan referencia a l’escola, ais professors i ais alumnes
de 4t. curs d’EGB i s’han obtingut a partir deis arxius del Servei d Ensenya-

del Catalá (SEDEO i de les entrevistes mantingudes amb el directorment
o altres professors de cada escola. ,

Les dades de l’escola es van recollir en uns fuMs (vegeu Annex num. 1,
pág. 141)

al posterior tractament de les dades demanades, se n ha fet la
codificació que figura a continuació.

Per

Zona lingüística, que s’obté a la unitat 3 i que té les categories se-
güents: 1. zona A; 2, zona B; i 3. zona C, segons s’explicará al parágraf 4.3.
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Titularitat jurídica de ¡'escola, que s’obté a la unitat 5 i que té les ca-
tegories següents: 1, escola pública; i 2, escola privada, que inclou les es
coles municipal, privada religiosa i privada no religiosa.

Tipología lingüística de ¡'escola, que s’obté a la unitat 7 i que té les
categories següents; 1, molt catalana, escola amb un percentatge d'alum-
nes catalanoparlants entre el 100 i el 75; '2, bastant catalana, escola amb
un percentatge d'alumnes catalanoparlants entre el 74 i el 51; 3, bastant
castellana, escola amb un percentatge d’alumnes catalanoparlants  entre el
50 i el 26; i 4, molt castellana, escola amb un percentatge d’alumnes cata
lanoparlants entre el 25 i el 0.

Tipología lingüistica del professorat, que s’obté  a la unitat 8 i que té
les categories següents; 1, molt catalana, escola amb un percentatge de
professors catalanoparlants (incloent-hi també els castellanoparlants que
saben parlar catalá) entre el 700 i el 75; 2, bastant catalá, escola amb un
percentatge de professors catalanoparlants entre el 74 i el 51; 3, bastant
castellana, escola amb un percentatge de professors catalanoparlants en
tre el 50 i el 26; i 4, molt castellana, escola amb un percentatge de profes
sors catalanoparlants entre el 25 i el 0.

Puntuado del model d'escola, que és la puntuació obtinguda a la uni
tat 9 i que dona pas a la classificació de model d'escola, amb les categories
següents; 1, escola de catalanització máxima; 2, escola de catalanització
mitjana; i 3, escola de catalanització mínima, segons s’explicará al pará-
graf 4.2.

Llengua d'aprenentatge de la lectoescriptura, que s’obté a la unitat 10
i que consta de les categories següents; 1, tots en catalá; 2, tots en caste-
llá; i 3, uns en catalá i altres en castellá.

Ús públlc de les llengües a ¡'escola, que s’obté  a la unitat 11 i que
consta de les categories següents; 1, tot en catalá; 2, més en catalá; 3, igual
en catalá que en castellá; 4, més en castellá; i 5, tot en castellá.

Les unitats 4, 6 i 12, malgrat que no s’hagin codificat, han servit per
teñir informació complementaria de cada escola.

Dades individuáis

Les dades referents a l’alumne es van recollir també en un fulls (vegeu
Annex núm. 2, pág. 143).

Tant l’enquesta individual com les proves de llengua eren anonimes;
s’hi feia constar només un número de referencia per cada alumne.

L’enquesta sociolingüística es va realitzar a totes les escoles en pri
mera sessió, préviament a les proves de llengua, per tal de determinar
quins alumnes havien de fer la part oral de les proves de llengua; aix5
s’explicará més endavant. N’hi havia un model en catalá per a les escoles
de catalanització máxima i mitjana i un en castellá per a les escoles de
catalanització mínima.

Les unitats 1 a 30 van ser demanades directament ais alumnes. Ais

alumnes que van senyalar les opcions en catalá o en castellá o altres de
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la unitat 3 se’ls va demanar posteriorment i individualment les unitats 31
a 43, que van ser omplertes directament per l’enquestador.

Durant la primera sessió es repartía ais nens un full auxiliar a fi que
els pares responguessin les dades corresponents a les unitats 44 a 48.
A la segona sessió, aquests fulls eren recollits per l’enquestador, el qual
passava les respostes a la part escaient de l’enquesta.

Per al posterior tractament de les dades, se n’ha fet la codificació i
elaboració que presentem a continuació.

Sexe, obtingut a la unitat 1 i que té les categories següents: 1, nen;
i 2, nena.

I

Grups de ¡lengua familiar, obtinguts a la unitat  3 i que té les categories
següents: 1, catalanoparlant; 2, castellanoparlant; 3, bilingüe; i 4, aitres.

Condició lingüistica familiar, condició lingüistica ambiental i condició
lingüística global, obtingudes mitjangant l’elaboració d’uns coeficients a
partir de les unitats 3, 31 a 43 i 4 a 10, segons que s'explica a continuació.
Es tracta de transformar les respostes compreses  a les unitats 3 a 10 i
31 a 43 en uns nombres que expressin el grau de contacte de cada subjecte
amb la Mengua catalana. S’ha optat per obtenir tres índexs, un de familiar
(condició lingüistica familiar), un altre d’exterior a  la familia
lingüistica ambiental) i un tercer de conjunt condició lingüistica globai).
Dins de cada índex s’ha establert un sistema de proporciona, evidentment
arbitráries, que dóna doble valor al nucli familiar estríete sobre la familia
amplia per obtenir la condició lingüistica familiar, i que dóna doble valor
a aquesta sobre la condició lingüística ambiental quan s’obté l’índex de la
condició lingüística global.

El sistema de harems té presenta els fets següents:
a) En molts casos no hi haurá respostes a les unitats compreses en

tre el 31 i el 43, per tal com la resposta a la unitat 3 haurá estat nomes en
catalá o només en castellá. , ^ „„„„

b) Quan no hi hagi aitres membres de la familia diferente del pa ,
la mare o els germana, quedaran sense resposta les unitats compreses
entre la 38 i la 43. jovan

c) Quan hagi mort el pare o la mare, o no hi hagi germana, quedaran
sense resposta algunes unitats compreses entre la 31 i  la 43.

A fi de resoldre aquests problemas, s’adopten els convenís següents;
a) Es fará un comput per separat de cada un deis blocs 4-10, 31-3/ i

38-43, tenint-hi presenta només les unitats realment respostes.
b) A cada bloc es fará la mitjana entre els valora assolits a cada una

de les unitats respostes, puntuats entre 0 i 100 (100/50/0 o 100/75/50/25/0,
segons els casos). . , n

c) Els alumnes que no responguin les unitats 31-43 tindran lOü o u,
segons correspongui, de condició lingüistica famiiiar. Peí que fa ais aitres,
es faran els cálcuis següents:

Mitjana de les unitats 31-37 .
Mitjana de les unitats 38-43 .
Mitjana de les unitats 4-10 .

2x -f y

X

●  y
z

Condició lingüística familiar =
3
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Si no hi ha y, CLF + x

Condició lingüística ambiental = z

2CLF + z
Condició lingüística global =

3

D’acord amb les puntuacions precedents, els alumnes són classificats
en els blocs següents:

Crups de condició lingüística familiar:

Catalanoparlant
Bilingüe més catalá
Bilingüe més castellá
Castellanoparlants

Crups de condició lingüística ambiental:

Molt catalá
Bastant catalá
Bastant castellá
Molt castellá

Crups de condició lingüística global:

Molt catalá
Bastant catalá
Bastant castellá
Molt castellá

La mitjana de condicions lingüístiques familiars deis alumnes de cada
una de les classes enquestades s'anomena tipología lingúistica de la clas-
se. Aqüestes s’agrupen en grups de tipología lingüística de la classe, se-
gons les categories següents:

Molt catalá
Bastant catalá
Bastant castellá
Molt castellá

Origen de l'alumne, obtingut a la unitat 44 i que té les categories se
güents: 1, Catalunya, que compren el Principat; 2, Falsos Catalans, que
compren la resta de terres de parla catalana: 3, Espanya, que compren les
zones no catalanófones de l'Estat Espanyol així com el conjunt de paisos
de parla castellana: i 4, Estranger, que compren la resta del món. Tanma-
teix hom ha trebaliat sovint només amb les categories 1  i 3, prescindint
de les altres, en el qual cas hom parla, simplement, de nadiu i immigrat,
respectivament.

Origen del pare i origen de la mare, obtingudes, respectivament,  a les
unitats 45 i 46, els quals comprenen les mateixes categories que l’anterior,
bé que sovint només es treballa amb la 1 i la 3. La combinació d’aquestes

100
51 a 99
1 a 50
0

81 a 100
51 a 80
21 a 50
0 a 20

81 a 100
51 a 80
21 a 50
0 a 20

76 a 100
51 a 75
26 a 50
0 a 25
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dues variables dona lloc a la nova variable origen deis pares, que compren
les set categories següents, bé que gairebé sempre només es treballa
amb tres, que son les que reben el nom específic que s’indica:

í

Tots dos nascuts a Catalunya (nadius).
Un nascut a Catalunya i l’altre a la resta deis Países Catalans.
Tots dos nascuts a la resta deis Países Catalans.
Un nascut a Catalunya i l’altre a la resta de l'Estat Espanyol o
países de parla castellana (mixtos).
Un nascut a la resta deis Países Catalans i l’altre a la resta de
l’Estat Espanyol o países de parla castellana.
Tots dos nascuts a la resta de l’Estat Espanyol o países de parla
castellana (immigrats).

Situado socioprofessional, obtinguda a la unitat 47, a partir de la qual
s’han establert les categories següents: alta, que compren els apartats a i b
de l’enquesta; mitjana, que compren els apartats  c \ d; \ baixa, que compren
els apartats e, f \ g. En els casos en qué hi havia dues categories represen-
tades, una referent al pare i una altra a la mare, agafávem la mes alta. La
unitat 48 ha servit únicament perqué qui volgués fer constar que es tro-
bava en situació d’atur ho pogués fer, pero no se n’ha fet ús.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Actitud envers el cata!a, actitud envers el castellá i polaritat d'actituds,
11 i 30,

obtingudes a partir de les unitats compreses entre els números
mitjangant les convencions següents: ..

a) Cada pregunta contestada segons la resposta favorable a la iie
gua en qüestió val + 1. u\ a \a

b) Cada pregunta contestada segons la resposta desfavorable a
Mengua en qüestió val—1. .

c) La suma algebraica deis valors atorgats a les unitats referidas ai
catalá és Vactitud envers el catalá, que pot dones oscillar entre + 10 i — 10.

d) La suma algebraica deis valors atorgats a les unitats referidas al
castellá és Vactitud envers el castellá, que pot dones oscillar entre + 10
i—10.

e) La diferéncia algebraica entre Vactitud envers el catalá i I actitud
el castellá constitueix la polaritat d'actituds, que pot dones oscillarenvers

entre + 20 i — 20. , , „ ●●
Segons llur puntuació d’actituds envers cada una de les Mengues, eis

alumnes son classificats en tres grups d'actituds envers el catalá i tres
d'actituds envers el castellá, delimitat peis máxims i mínims se-grups

güents:

entre + 6 i + 10
entre — 5 i + 5
entre — 10 i — 6

Favorable
Neutra
Desfavorable

Capacitat general d'aprenentatge, obtinguda a partir de la unitat 49 i
que comprén les categories següents: 1, molt bona, 2, bona, 3, normal,
4, deficient i 5, molt deficient.

Coneixement (subjectiu) del catalá, obtingut a partir de la unitat 50, i
que comprén les categories següents: 1, molt bo, 2, bo, 3, regular, 4, defi
cient i 5, molt deficient.
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Coneixement (subjectiu) del castellá, obtingut a partir de la unitat 51,
i que compren les mateixes categories que l'anterior.

Polaritat subjectiva és la diferencia entre els índexs de la unitat 50 i els
de la unitat 51 de cada alumne. És, dones, un parámetre que oscilla entre
— 4 —polaritat favorable al coneixement (subjectiu) del catalá— i +4
—polaritat favorable al coneixement (subjectiu) del castellá.

La unitat 2 ha servit per a eliminar els alumnes que feia menys de tres
anys, incloent-hi el curs 81-82, que anaven a l’escola objecte d’estudi.

3.3. Proves de llengua

Liminars

Atesa la finalitat del treball, es van fer dues proves paral-leles, una de
llengua catalana i una de llengua castellana, on es contemplaven els se-
güents aspectes:

— Comprensió oral.
— Comprensió lectora.
— Expressió oral.
— Expressió escrita.
— Interferéncies castellá/catalá i catalá/castellá.
— Ortografía.
— Fonética.

Va semblar convenient, a més —peí gran nombre d’alumnes castella-
noparlants que hi ha a les escoles i per la major complexitat del domini
de la fonología catalana enfront del de la castellana—, d'afegir a la prova de
llengua catalana un apartat específic de fonología.

El conjunt de les proves avalúa més la competencia lingüística deis
alumnes que no pas el rendiment escolar: hom no es proposava de mesurar
fins a quin punt s'havien assolit els objectius corresponents a 3r. curs
d’EGB en les árees de llengua catalana i de llengua castellana, sinó que es
volia mesurar el domini que els alumnes que han fet els tres primers cur
sos d’EGB tenen d’ambdues ilengües, bé que algunes de les proves tenen
relació estreta amb el treball escolar. Hom va prendre aquest criteri peí
fet que les situacions deis alumnes enquestats són molt diverses (des
d'alumnes catalanoparlants de zones lingüístiques totalment catalanes que
assisteixen a escoles d’un grau de catalanització máxima fins a alumnes
castellanoparlants de zones lingüístiques majoritáriament no catalanes que
assisteixen a escoles d'un grau de catalanització mínima), i en molts casos
no s’havien pogut seguir els programes oficiáis establerts per a cada curs.

En cada una de les proves es va procurar que hi hagués des d’unitats
molt senzilles fins a unitats de gran dificultat per tal que els resultats
donessin una dispersió suficient. , , ^

Cal teñir en compte, a més, que, per a poder mecanitzar els resultats
fináis, calla limitar les possibilitats de les proves i  evitar les respostes
obertes o difícilment computables.

Les proves oráis (fonética i expressió oral) les va realitzar una mos-
tra reduída d’alumnes peí fet que s’havien de fer individualment  i aixó com-
portava greus dificultats de temps, tant per a les escoles com per ais en-
questadors). A les escoles de catalanització máxima i mitjana feien aques-
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tes proves cinc alumnes catalanoparlants en castellá i fins a vuit alumnes
castellanoparlants en catalá. A les escoles de catalanització mínima feien
aqüestes proves cinc alumnes castellanoparlants en catalá i fins a vuit
alumnes catalanoparlants én castellá. Els alumnes en qüestió eren triats
aleatoriament dins el grup corresponent. S’agafaven fins a vuit alumnes en
els casos esmentats perqué es preveía que en algunes de les escoles no
arribarien a cinc (castellanoparlants en escoles de catalanització máxima i
parcial i catalanoparlants en escoles de catalanització mínima), que era la
xifra establerta, i d’aquesta manera l’escassetat de les unes quedava com
pensada amb l'escreix de les altres.

Per a la preparació d’aquestes proves s’han tingut en compte diversos
tests i especialment els que s’esmenten a continuació: Galí (1928), Sharp
i altres (1973) i Tió (1979).

TAULA 4

Proves de llengua

Proves de llengua catalana Proves de llengua castellana

Comprensió oral:
1) Mots i frases aillats.
2) Text.

Comprensió oral:
1) Mots i frases aillats.
2] Text.

Comprensió lectora:
1] Mots i frases aillats.
2) Text.

Comprensió lectora:
1) Mots i frases aillats.
2) Text.

Expressió oral:
1) Léxic.
2) Habilltat comunicativa.

Expressió^ oral:
1) Léxic.
2) Habilitat comunicativa.

Expressió escrita:
Composició.

Expressió escrita:
Composició.

Fonologia

Interferéncies:
1) Léxiques.
2) Léxiques i morfosintáctiques.

interieréncies:
1) Léxiques.
2) Léxiques i morfosintáctiques.

Ortografía:
Dictat.

Ortografía:
Dictat.

FonéticaFonética
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Ordre i temps d’aplicació de les proves

Proves collectives

L’ordre i el temps d'aplicació de les proves són els que s’expressen a
continuació:

— Comprensió lectora 1
— Comprensió lectora 2
— Fonología

— Interferéncies 1
— Interferéncies 2

— Expressió escrita
— Comprensió oral 1
— Comprensió oral 2
— Ortografía

S’ha establert aquest ordre per tal de donar la máxima agilitat a la
realització de les proves. S'ha procurat que hi hagués un equilibri entre les
proves amb dibuixos i les que no en tenen, que les proves de comprensió
i  les d’expressió anessin intercalades, que les proves curtes alternessin
amb les llargues i les que demanen més concentració amb les que en de
manen menys.

El conjunt de les proves de cada Mengua podría ésser dividit en dues
parts, amb un descans entre les dues. Les proves de Mengua catalana i de
Mengua castellana es realitzaven en dies diferents. A les escoles de cata-
lanització máxima es feia primer la prova de catalá i després la de castel a.
A les escoles de catalanització mínima es feia prirner la prova de castella
i després la de catalá. A les escoles de catalanització mitjana es feia segons
el criteri expressat peí mestre sobré la facilitat que tenien els alumnes en
cada Mengua.

5 minuts
15 minuts
iectura pausada, in
tervals de 5 segons
2 minuts
4 minuts
15 minuts
2 minuts
5 minuts
10 minuts

Proves individuáis

Les proves individuáis —expressió oral i fonética— es podien fer en
el moment més avinent, segons les necessitats de  I enquestador i de I es
cola.

Descripció i criteris d’elaboració de les proves

Comprensió lectora

La prova de comprensió lectora consta de dues parts:

Comprensió de mots i de frases aíllats. L’alumne té, en el seu full,
vint séries de quatre dibuixos cadascuna, amb un mot (en deu
casos] o una frase (en deu més) al costat. L alumne ha de fer
un senyal en el dibuix de cada série que correspon al mot o frase
que hi ha escrit. . . . ■
Comprensió d'un text. L’alumne té un text escrit sobre el qual es
fan deu preguntes. Cada pregunta té quatre possibilitats de res-

1)

2)
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posta: l’alumne, després de llegir ei text, ha de senyalar la res
posta correcta.

Les dues parts de la prova van d’un grau mínim de dificultat (la com-
prensió d'un mot senzill aíliat] a un de major dificultat (la comprensió
d'un text relativament llarg). S’ha fet així per tal d’aconseguir, com hem
dit anteriorment, una máxima dispersió.

Els textos de la prova 2 són adaptacions de Jané (1980) i  Rodari
(1973).

Fonología

La prova de fonología només es va fer en Mengua catalana. Consta de
quinze parelles de frases que són llegides per l’enquestador. L’alumne ha
de senyalar, en el seu paper, si les frases que diu l’enquestador són iguals
o diferents. De les quinze parelles de frases, quatre són iguals i onze pre
senten oposicions fonologiques especifiques del catalá enfront del casteMa.

Aquesta prova és una adaptació de l’exercici 1.3 de Tió (1979), del
qual s’han suprimit quatre de les unitats i se n’han modificat tres per raons
diverses.

Interferéncies

Per a l’elaboració d’aquesta prova s’han cercat aspectes del léxic i de
la morfosintaxi en qué no hi ha una correspondencia directa entre ambdues
Mengües i on sovint el significat o l’estructura de l’una modifica el de l’altra.

Consta de dues parts:

1) Interferéncies léxiques: es donen deu paraules, cadascuna amb
una série de quatre dibuixos, i l’alumne ha d’identificar el dibuix o
els dibuixos que corresponen a la paraula. Hi ha la possibilitat
de marcar un o dos dibuixos.

2) Interferéncies léxiques i morfosintáctiques: hi ha deu oracions in
completes, cadascuna amb tres alternatives donades per comple-
tar-les, i l’alumne n’ha de marcar una.

El primer deis exercicis és basat en l’1.2 de Tió (1979), algunes de les
unitats del qual s’han recollit sense variació. El del castellá és original i
basat en el mateix esquema. Les interferéncies són tretes en bona part
de les Mistes contingudes a Poal (1978).

El d’interferéncies léxiques i morfosintáctiques és basat també en Tio
(1979), alguna de les unitats del qual s’aprofita íntegrament. Per al castellá
se n’ha redactat un d’original que segueix tanmateix el mateix esquema.

Expressió escrita

L’alumne feia una redacció en un temps determinat (15 minuts), sobre
una historieta illustrada per vinyetes mudes.
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Comprensió oral

Consta de dues parts;

Comprensió de mots i frases aíllats. L’alumne té en el seu full
vint series de quatre dibuixos cadascuna. L'enquestador va dient
deu mots primer i deu frases després i l’alumne ha de fer un se-
nyal en el dibuix que correspon al mot o frase que ha sentit.
Comprensió d’un text. L’enquestador llegeix un text. L’aiumne té
en el seu full vint preguntes de comprensió dei text, amb quatre
possibilitats cadascuna. L’enquestador ilegeix cada pregunta i Íes
quatre opcions de resposta i l’alumne ha de senyalar la correcta.
Atés el tipus de preguntes, ha estat inevitable de posar les respos
tes escrites malgrat ésser una prova de comprensió oral.

1)

2)

Els textos de la prova 2 són adaptacions de Jané (1980) i de Delgado
(1978).

Ortografía

Hom va preparar un dictat en catalá i un altre en castellá, de cinquanta
paraules cada un. Es va procurar que hi fossin representadas les principáis
dificultats ortografiques de cada Mengua.

Expressió oral

Consta de dos exercicis, el primer referent al vocabulari i el segon a
l’habilitat comunicativa. A tots dos exercicis es vol constatar la capacitat de
l’alumne per resoldre qüestions d’identificació i d’expressió: els graus de
dificultat permeten d’establir una dispersió útil deis resultats.

El punt 1 consta de vint dibuixos, que representen un sol concepto
cadascun; l’alumne els ha d’identificar.

El punt 2 presenta dos exercicis de dificultat progressiva. En el primer
es formulen deu preguntes basados en una iHustració (sis casos) o en una
situació real (quatre casos). En el segon hi ha tres grups de vinyetes; l’a-
lumne ha d’explicar l’activitat o la situació representados.

Fonética

Aquesta prova, com ja s’ha dit, la feia un nombre reduít d’alumnes, els
mateixos que feien la prova d’expressió orai, i també en la segona Mengua

Per a l’elaboració d’aquesta prova s’ha cercat els aspectos fonétics di
ferenciáis de les dues Mengües, per poder comprovar la competéncia foné
tica en la segona Mengua.

Consta de quinze mots que l’enquestador diu i que l’alumne ha de
repetir.

Proves de ¡lengua

Quaderns de proves de l’alumne (vegeu l’Annex núm. 3, pag. 149).
Explicacions complementáries (vegeu l’Annex núm. 3, pág. 175).
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Correcció de les proves i harems que s'hi apliquen

Criteris de correcció

a) Les proves de Comprensió oral 1, Comprensió oral 2, Fonología,
Comprensió lectora 1, Comprensió lectora 2. Interferéncies 2 i Fonética són
tancades. Cal, dones, limitar-se a comptar-hi les respostes correctes, les
incorrectes i les deixades en blanc i aplicar-hi la fórmula corresponent.

b] La prova d’Interferéncies 1 té uns elementa que exigeixen una res
posta doble i d’altres que n’exigeixen una de senzilla. A les primeres és
considerat erroni posar-n’hi només una, encara que siguí una de les cor
rectes: a les segones és incorrecte afegir-n’hi cap, encara que una siguí
correcta. Es compta, dones, per elemente sencers, tant si són simples com
si són dobles,

c) La prova d'Expressió escrita es corregeix d’acord amb els criteris
següents:

Separar les cinquanta primeres paraules de la redacció i teñir en
compte només aqüestes.
Assenyaiar tots els errors léxica, segons la normativa. No s’hi
inclou la participació o la unió indegudes de paraules, ni l’addició,
supressió o alteració de lletres atribuíble, a judici del corrector, a
una hadada. Tots aquesta errors serán considerats com a orto
gráfica.
Assenyaiar tots els errors morfosintáctics, segons la normativa.
Quan un error forma part d'una expressió íntimament Hígada com
teñir que o l’hi en lloc de II ho es computará com un sol error.
Les faltes d’origen fonético-sintáctic [el home, se en va, qu'arribi,
etcétera) no hi serán incloses, i serán considerades com a orto-
gráfiques.
Assenyaiar tots els errors de composició, entenent com a tais;

— Anacoluto i similars.
— Un mot o una expressió d’enllag entre frases repetit a partir

de la tercera vegada inclosa.
— La repetició d’un sintagma que faci feixuc el text, a criteri del

corrector.
— L'abséncia d’un sintagma que siguí imprescindible.

Errors ortográfics i de puntuació. Se n’assenyalaran com a máxim
un d’ortográfic per paraula. S’hi inclou la partició o la unió inde-
guda de mots i els apóstrofs i guionets. No es tenen en compte,
en canvi, els accents, les diéresis ni les majúscules. També hi
queden compreses les faltes de puntuació clares a judici del cor
rector.

Les faltes corresponents ais apartats 2, 3 i 4 valen tres punts cada
una; les faltes corresponents a l’apartat 5 es marcaran amb un signe espe-
cial i computaran només un punt. No podrá assenyalar-se més d una falta
per paraula. Així un mot amb error léxic ja no pot ésser marcat per cap
altre concepte; un mot amb un error morfosintáctic ja no pot ésser tingut
en compte en Tortografia, etc. En cas de dubte, el corrector procurará d a-
plicar criteris benevolente o rígids d’una manera alternativa.

1)

2)

3)

4)

5)
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d) La prova d'expressió oral es corregeix d’acord amb els criteris
següents:

1) Vocabulari (primera part).

— 1 punt per resposta correcta.
— Es consideraran correctas els vulgarismes i els dialectismes

(formes no normativas d’ús comú i genuí: gavinet, rentadora,
etcétera).

— Total, 20 punts.

2) Habilitat comunicativa (segona part).

— 2 punts per resposta correcta. Total, 20 punts.
— Cada falta descompta 1 punt i no se’n descomptaran més de

dos per resposta.
— Les unitats que es contesten amb un sol mot compten 2 punts

o 0.

3) Habilitat comunicativa (tercera part).

— 2 punts per resposta correcta de cada vinyeta. Total, 20 punts.
— Cada falta descompta 1 punt i no se’n descomptaran més de

dos per resposta.
— Les vinyetes sense resposta o sense cap lexema nou comp

ten 0 punts i les que continguin un sol lexema nou, 1 punt.
— Les faltes es compten només una vegada a cada historieta (la

primera vegada que surten).

Peí que fa a la determinació de faltes, es tenen presents els criteris
següents:

1) Considerem faltes:

— Les degudes a la influencia d'una altra llengua: en castellá,
per exemple, paleta, plegar, comenza, ir con tren, etc.; en ca-
talá, rato, puesto, menjando, se la porta, etc.

— Les degudes a la desconeixenga de la llengua de qué es tracti
l’apartat anterior: per exemple, dormeixo.i no compreses en

n'hi han quatre pomes, II perseguía, etc.
— Les frases incompletes, exclosos els anacoluts.

2) No considerem faltes els vulgarismes i els dialectalismes (formes
no normativos d’ús comú i genuí): per exemple, sapiguent, allavó-
rens; asín, voy pa casa, etc.

3) Els casos dubtosos serán judicats per l'enquestador, segons el seu
criteri. Hom procurará compensar les aplicacions favorables amb
les desfavorables,

e) En el dictat només es tenen en compte 20 elemente ortografíes,
que son els que detaliem a continuació:
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En el dictat catalá:

abans
tornar

[escola

va|g
Guliem

reixa
sentir

can^ó
amb
tisores

anava
cantant

passejava
havia
davant

any
passat
passa^
quatre

!Í'

dies

En el dictat casteliá:

brazo
desplegaba
hizo

retoque
giró

sombriila
Negó
ancjia
playa
extraño

ascendió
inmediatamente

_echó (h)
cuando

empecé

crej^ó
había

guiñado
guiñadoyo

f) A la prova de fonética cada una de Íes 15 paraules presenta un
tret determinat, del qual s’observa la realització fonética i es qualifica de
correcta o d'incorrecta. Els mots i els trets fonética mesurats, amb la tfans-
cripció fonética considerada incorrecta entre claudátors, són els següents:

CataláCasteliá

M

[s]□[gz] Rosa
Joguina
Fang
Dotze
Cavan
Pobrets
Dona
Menjar
Disc
Afluixar
Onze
Deu
Fum
Anj^
Les hores

□ Examen
Gancho
Angel
Dieciséis
Miel
PueNo
Verdad
Ensalada
Acción
Deshacer
Muela
Ascensor
Sig|o
Azúcar
Los hombres

[Jí. (j]. [tj]□[J]
[

□
[ni3], [k]

[s], [z]
□□

[ts]□□
[[]. [I]□w□
[S][pl]. [bbl] □□
[o]□[t]□
[jj. [í] ^
[s], [ske]
[3j. [tj]

□[a], [8]□ □[ks]□ □[z]□
[S]□[e]□
[e]□[s]□
[n], [0]
[n], [in], [h]

□[kl], [ggl]□ □[8]□
Ls]□[z]□

En la correcció de les proves van deixar-se en blanc totes les re^
postes correctes, van marcar-se amb una M vermella les incorrectes i amb
el signe 0. també vermell, les preguntes o elements no contestats.

g)

Criteris generáis de puntuació

a) Totes les proves es qualifiquen sobre 100 punts. Amb aquesta fina-
litat s'estableixen coeficients que multipliquen el nombre de respostes cor
rectes de manera que, aplicat sobre el nombre maxim, faci un total de 100.
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Així, per exemple, a !a prova d'ortografia, que té 20 elements, el coefi-
cient és 5.

b] Les proves que consten d'un nombre fix de respostes possibles, de
les quals cal assenyalar les correctes, han de rebre una correcció a fi d’a-
mortir l'efecte d’una possible resposta a l'atzar. És una práctica comuna en
aquests casos no penalitzar una resposta en blanc  i penalitzar, en canvi, les
respostes equivocades de manera que la puntuació mitjana obtinguda res-
ponent la prova absolutament a l’atzar quedi reduída a zero. Aixó implica
la resta de tants punts com resultin del producte del coeficient a qué féiem
referencia a l’apartat anterior peí nombre de respostes equivocades i divi-
dit peí nombre de respostes possibles menys u.

Així. per exemple, a la prova de Comprensió oral 1, que té 20 elements
amb 4 respostes possibles cada un, el coeficient és 5, i la penalització per
respostes equivocades és 5/3. Suposem que aigú hagués respost absolu
tament a l’atzar aquesta prova. La máxima probabilitat és que hagués res
post encertadament 5 unitats; n’hi hauria, dones, 15 d’erronies. Per les uni-
tats encertades tindria 5 X 5 = 25 punts i per les erronies se li’n restarien
15 X 5/3 = 25 punts, d’on resultarla una puntuació igual a zero._

c) A la prova d’Interferéncies 1, tanmateix, el fet de poder-s’hi respon-
dre assenyalant 1 o 2 dibuixos per element fa que el factor atzar sigui
negligible, i s’ha optat per no aplicar penalització a les respostes erronies.
A la prova d'Interferéncies 2 la prova previa va mostrar que, havent-hi a
cada element alguna resposta que induía expressament a Terror, Taplicació
de penalitzacions conduí'a a Texisténcia de nombrases puntuacions negati
vas que podien resultar desvirtuadores a Thora de la puntuació global. En
conseqüéncia es va optar també per prescindir de tal penalització.

d) En el cas de la prova de fonología, el fet que percebre una distin-
ció on no hi és no equivalgui a no percebre-la on hi és, fa que el zero del
barem no hagi de confondre’s amb zero encerts. Aixó ens ha portat a esta-
blir el zero de la puntuació al nivell de cinc encerts, de la qual cosa resulta
la fórmula que s’explicita al parágraf següent.

e) A la prova d’Expressió escrita no hi ha elements fixos sobre els
quals es basi a mesura. És Túnica prova en qué es parteix de 100 punts i
se’n van restant al compás deis errors o de les omissions. Com s ha expli-
cat en descriure’n la correcció. hi ha faltes grans que compten per tres i
d’altres de petites que compten per un. Aquest conjunt de faltes, multi-
plicat per un coeficient, es resta de 100 i així s’obté la puntuació. Tarnbe
s’ha previst la possibilitat que el subjecte no hagi arribat a les 50 paraules
preceptives i se n’ha establert la penalització corresponent.

Fórmuies de puntuació

L’aplicació deis principia anteriora dóna el següent conjunt de fórmu-
les de puntuació, a les quals

P = puntuació sobre 100
B = elements respostos correctament
M = elements respostos equivocadament
Pm = paraules que hi manquen
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M
P = 5 BComprensió oral 1

3

M
Comprensió oral 2 P - 12,5 B

3

P = 10 (B —5)Fonología

M
Comprensió lectora 1 P = 5 B

3

M
Comprensió lectora 2 P = 10 B

3  ̂

Interferéncies, 1 i 2 P = 10 B

Ortografía P = 5 B

4 M
Expressió escrita P = 100 2 P,

3

5 B
Expressió oral P =

3

Qualsevol puntuació negativa (que la prova previa va mostrar que era
excepcional) és assimilada a zero.

Amb la finalitat d'estalviar temps despés en cálcuis matemátics van
elaborar-se taules a doble entrada per a l'aplicació de les formules que ho
requereixen.

A títol orientatiu n’incloem una, la núm. 5, corresponent a la fórmula

M
P = 5 B

3

Puntuacions globals

A més de les puntuacions de cada prova, n'hi ha dues de globals per a
cada Mengua:

Puntuació global 1 catalá, tenint només presenta les proves que han
fet tots els alumnes (és a dir, excloent-ne l’Expressió oral i la Fonética).

Puntuació global 2 catalá, tenint-hi presents totes les proves i aplica
ble dones només a la part d'alumnes que ha fet totes les proves de catala.

Puntuació global 1 castellá (similar a la del catalá).

Puntuació global 2 castellá (similar a la del catalá).

Per a l’obtenció d'aquestes puntuacions globals (genéricament, P) s ha
fet una mitjana ponderada de les puntuacions que hi participen. És a dir.
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TAULA 5

0  O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M

O 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

88 68 431 93 83 78 73 63 58 53 48

2 87 82 77 72 67 62 57 52 47 42 37

50 45 40

43 38 33

37 . 32 27

343 80 75 70 65 60 55 30

4 68 58 53 48 28 2373 63

47 42 225 67 62 57 52 17

6 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

7 53 48 43 38 33 28 23 18 13 8 3

2 (0)8 47 42 37 32 27 22 17 12 7

O CO) (0)

tO) (0)

9 40 35 30 25 20 15 10 5

10 (0) (0)33 28 23 18 13 8 3

s’ha aplicat a cada puntuació Pi un coeficient Ci que n'expressi el pes relatiu
que hom li atorga i s'ha aplicat la fórmula següent:

E (c, P¡)
P =

E c¡

Hem decidit donar pes doble a les proves d’expressió, perqué formen
una part molt reduída dins el conjunt de totes les proves: peí que fa a les
altres, hem renunciat a establir-ne una jerarquía  a causa de Ies dificultats
que comporta i del carácter arbitran que tindria qualsevol sistema de coefi-
cients.

Així dones s'aplica el sistema de coeficiente següent:

Comprensió oral 1
Comprensió oral 2
Expressió escrita
Comprensió lectora 1
Comprensió lectora 2
Fonología
Interferéncies 1
Interferéncies 2
Ortografía
Expressió oral
Fonética

Exemple: Suposem un subjecte que ha obtingut les puntuacions se-
güents en les proves de catalá:

Comprensió oral 1
Comprensió oral 2
Expressió escrita

1
1
2
1
1
1
1
1
4

2
1

63
55
73
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Comprensió lectora 1
Comprensió lectora 2
Fonología
Interferéncies 1
Interferéncies 2

Ortografía
Expressíó oral
Fonética

68
47
60
57
48
50
71
85

63 + 55 + 2x73 + 68 + 47 + 60 + 57+48 + 50
P, = 59,4

10

63 + 55 + 2x73 + 68 + 47 + 60 + 57+48 + 50 + 2x71+85
= 63,2P2 =

13

No n’hí ha prou de mesurar el coneixement de cada una de les llen-
gües. Pot succeir que hi hagi un anivellament entre el coneixement de totes
dues Mengües, siguí a un nivell alt, mitjá o baix; pero sens dubte hi ha molt
més sovint subjectes que presenten un major coneixement en una de les
dues Mengües. Amb la finalitat de mesurar-ho, s’ha introduít el concepte de
polaritat. Entenem per polaritat de puntuacions la diferencia entre la pun
tuado global 1 catalá i la puntuado global 1 castella per a cada alumne.
Aquesta definició genera un camp de valors que va del + 100 al —100.

3.4. Resum de les variables emprades

A continuació presentem la Mista de les variables emprades, ordenades
alfabéticament i amb expressió de la plana on sen troba la descripció;

Variable

Actitud envers el castella
Actitud envers el catalá

Capacitat general d’aprenentatge
Condició lingüística ambiental
Condició lingüística familiar
Condició lingüística global
Coneixement (subjectiu) del castella
Coneixement (subjectiu) del catalá
Crups d’actituds envers el castellá
Crups d’actituds envers el catalá
Crups de condició lingüística ambientai
Crups de condició lingüística familiar
Crups de condició lingüística global
Crups de Mengua familiar
Crups de tipoiogia lingüística de ia classe
Llengua d’aprenentatge de la lectoescriptura
Model d’escola
Origen de l’alumne
Origen de la mare
Origen dei pare

pág.

22
22
22
20
20
20
23
22
22
22
21
21
21
20
21
19
19
21
21
21
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Origen deis pares
Polaritat d’actituds

Polaritat de puntuacions
Polaritat subjectiva
Puntuació del model d’escola

Puntuació global 1 castellá
Puntuació global 1 catalá
Puntuació global 2 castellá
Puntuació global 2 catalá
Sexe
Situació socioprofessional
Tipología lingüística de la classe
Tipología lingüística de l'escola
Tipología lingüística del professorat
Titularitat jurídica de l'escola
Ús públic de les Mengües a l’escola
Zona lingüística

22
22
34
23
19
32
32
32
32
20
22
21
19
19
19
19
18

3.5. Adequació de les preves

Qualsevol prova exigeix dues condiciona prévies per a la seva aplica-
ció práctica: ha d’ésser válida i ha d’ésser fiable. La validesa implica que
els resultats de l’aplicació de l’instrument de mesura es refereixen real-
ment al tret que hom vol mesurar. La fiabilitat es refereix a «/a exactitud
con que un instrumento de medida, por ejemplo, un test, mide lo que mide»;
la fiabilitat alta és dones «un requisito necesario, pero no suficiente para
una alta validez» (Magnusson, 1966, págs. 78 i 154).

Per a la mesura de la fiabilitat hi ha métodes diversos. En el treball
present s’ha triat el métode comú de divisió per meitats, sense ordenació
previa d'elements (Magnusson, 1966, págs. 135 i seg.).

El detall del procediment emprat és el següent:

1) S'ha triat una mostra deis 1.539 alumnes enquestats (aleatória-
ment un de cada una de les 54 escoles enquestades).

2) S’ha dividit cada una de les parts de les proves en dues meitats,
segons el criteri següent:

Comprensió lectora 1
Comprensió lectora 2
Fonología
Interferéncies 1
Interferéncies 2
Comprensió oral 1
Comprensió oral 2
Expressió escrita
Ortografía

3) A cada una de les meitats de cada prova ha estat aplicat el barem
de puntuació específic de la prova en qüestió, la qual cosa ha
donat lloc a dues series paral-leles de puntuacions per a cada
subjecte.

4) A cada série de puntuacions ha estat aplicada la fórmula general

Elementa imparells/
elementa parells

Mots 1-25/Mots 26-50
Elementa 1-10/11-20
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d'obtenció de la puntuació global, la qual cosa ha donat lloc a dues
series paral-leles de puntuacíons globals.
S’ha calcuiat el coeficient de correlació de Pearson de les dues
series de puntuacions globals entre elles. El resultat és el grau de
fiabilitat duna meitat de prova global sobre l’altra.
Per a calcular el coeficient de fiabilitat s’ha aplicat la fórmula de
Spearman-Brown

5)

63

2 r
R =

1+r

Els resultats obtinguts son els següents:

Rr

Prova de castellá
Prova de catalá

0,913
0,946

0,840
0,897

Aquests índexs de fiabilitat semblen prou satisfactoris.

Peí que fa a la validesa, s’ha emprat com a comprovació a posterior! la
correlació entre els resultats obtinguts amb la nostra prova i els que resul
ten de les avaluacions fetes peis professors deis alumnes enquestats (pa-
rágraflO.I).

Finalment, en el nostre cas, en qué es mesurava albora el grau de
coneixement del catalá i del castellá, convenia assegurar una certa equi
valencia entre les dues proves. Amb aquesta finalitat s’han comparat els
resultats en catalá i en castellá en determínate suposits (parágraf 9.6).
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4. LA MOSTRA: CRITERIS D’ELECCIÓ I DESCRIPCIÓ

4.1. Consideracions generáis

Entre les hipótesis que fan referencia a la influencia de determinades
variables sobre els rendiments en el coneixement de les llengües catalana
i castellana, n'hi ha dues que per la seva probable importancia han estat
emprades a priori per a l'establiment de la mostra d’escoles enquestades.

Al costat de la condició lingüística global deis alumnes, que és en pri
mer terme una variable individual i que només pot ésser coneguda amb
prou aproximació un cop fet el treball a cada escola, ha sembiat molt ver-
semblant que els rendiments globals de cada escola en cada una de les
llengües dependrien principalment de les dues variables següents:

a) El grau d'ús de les dues llengües com a vehicle d’ensenyament a
cada una de les escoles: model d'escola.

b) L’entorn lingüístic de cada una de les escoles, mesurat exclusiva-
ment en fundó de la zona lingüística.

4.2. Model d’escola

Hom ha establert tres grups d’escoles, segons el grau d'ús del catalá
en els quatre primers cursos de l’EGB.

El grau mínim i les possibilitats d’ús del catalá han estat fixades per
la normativa legal descrita al parágraf 1.1.

Aixó implica l’existéncia de nombroses possibilitats, les quals han
estat reduídes a les categories següents;

a) Escoles de catalanització máxima.
b) Escoles de catalanització mitjana.
c) Escoles de catalanització mínima.

En la classificació d’escoles peí grau d’ús del catalá com a Mengua
vehicular de l’ensenyament de matéries altres que les de Mengua, s’ha tin-
gut en compte la Mengua que hi ha emprat el mestre i  la deis Mibres de text
en les árees de matemátiques i d’experiéncies al Marg de l’historial del
grup que en el moment del treball és a 4t. d’EGB des que va fer, tres anys
enrera, el Ir. d’EGB.

S’ha optat per aquest criteri diacrónic perqué l’extensió creixent de
l’ensenyament en catalá fa que hi hagués notables diferencies entre el que
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han fet els alumnes de 4t. d’EGB en el moment de l’enquesta al llarg deis
quatre anys i el que en el moment de l'enquesta es fa a cada un deis qua-
tre primers cursos de l’EGB.

S’ha observat només el que s’havia fet a matemátiques i a experién-
cies no pas per cap criteri d’importáncia relativa en relació a d'altres árees
qualsevol, sino exclusivament en fundó del paper que hi té la llengua.

Per a cada escola s’ha omplert el gráfic que s’inclou a continuació, en
el qual:

10 = només en catalá
5 = en catalá i en castellá
0 = només en castellá

Matemátiques Experiéncies

Cat. Cat.-Cast. Cast. Cat. Cat.-Cast. Cast.

Professor 10 5 0 10 5 0
Ir.

Text(s) 0 10 010 5 5

Professor 10 5 0 10 5 0
2n.

Text(s) 10 5 0 10 5 0

Professor 010 5 0 10 5
3r.

Text(s) 5 010 5 0 10

0Professor 0 10 510 5
4t.

10 5 0Text(s) 10 5 0

1. Catalanització máxima (130-160) □
2. Catalanització parcial
3. Catalanització mínima

(50-125) □
(0-45) □

Puntuació total . . .

S'han sumat tots els valors assenyalats i n’ha resultat una puntuació
total, els valors de la qual oscillaven entre 0 i 160 punts. Les escoles han
estat classificades d’acord amb els límits que s’assenyalen al gráfic.

4.3. Zona lingüística

El mapa sociolingüístic de Catalunya no ha estat encara establert de
manera que doni dades completes, homogénies i fiables sobre el nombre
de castellanoparlants (amb els seus diversos graus de coneixement del
catalá) municipi per municipi i districte per districte. D’altra banda, aques
ta xifra referida ais alumnes de cada escola tampoc no és possible de co-
néixer-la anticipadament, sinó que és un deis resultats que es desprenen
del treball per a les escoles de la mostra.
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Les dades més completes de qué hom disposa actualment son les que
es troben a Strubell (1981), de les quals es deriva ia consideració de les
tres zones lingüístiques d’abast comarcal, que són les següents:

a) Comarques amb menys d'un 60 % de catalanoparlants, que són
les següents; Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Vallés Occiden
tal i Vallés Oriental.

b) Comarques amb un nombre de catalanoparlants comprés entre el
60 % i el 80 %, que són les següents: Alt Penedés, Anoia, Bages,
Baix Camp, Gironés, Maresme, Segria i Tarragonés.

c) Comarques amb més d'un 80 % de catalanoparlants, que són to
tes les no esmentades ais apartats anteriora.

El fet de treballar amb dades comarcáis fa que les dades de nivell de
municipis o de l'entorn immediat de l’escola puguin no coincidir-hi.

4.4. Combinació de les dues variables

La combinació de ia variable referent al grau d'ús del catalá i de la
que fa a la zona lingüística ens dóna un total de nou possibilitats diferente.

Hem cregut que el nombre mínim d’escoles examinades de cada un
deis grups, a fi que els resultats globals dins de cada grup fossin represen-
tatius, era de sis. L'establiment d'aquesta mostra porta dones a la neces-
sitat d’enquestar 9 x 6 = 54 escoles.

Cal fer notar des d’ara que s’ha optat per triar un nombre igual d’es
coles de cada un deis nou conjunte, malgrat que aqueste siguin de magni-
tuds molt diferente els uns deis altres.

Així, el conjunt de la població de cada una de les zones, exclosa la
Valí d'Aran per les seves peculiaritats lingüístiques, i calcuiat segons les
dades de Capdevila (1981), és el següent:

Comarques amb menys del 60 % de catalanoparlants
ídem entre el 60 % i el 80 %
ídem amb més del 80 %

3.923.688 hab.
1.119.731 hab.
909.056 hab.

5.952.475 hab.Total

Igualment cal fer constar que el nombre d'escoles de catalanització
máxima o mitjana no és sinó el 21 % del total durant el curs 1981-82, nom
bre, tanmateix, forga superior al del curs anterior.

Aqüestes observacions s'han de teñir molt presenta abans de preten-
dre extreure resultats globals aplicables al conjunt de Catalunya. Cal teñir
en compte que no és pas aquesta la finalitat básica d’aquest treball, sinó
la de comparar els resultats segons diversos supósits.

4.5. Elecció definitiva de la mostra

Per a la tria de les escoles a les quals calía aplicar les proves hom va
partir de dues Mistes, una de les quals es referia al conjunt de totes les
escoles d’EGB de Catalunya, mentre l’altra incloía el conjunt d’escoles,
autoritzades per fer ensenyament en catalá.
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Dins cada una d’aquestes Mistes fou establert un ordre aleatori i sub-
següentment una divisió en zones lingüístiques, tal com han estat definidas
més amunt.

Amb la primera Mista d’escoles vam anar investigant la puntuació cor-
responent al grau dus del catalá (model d’escola), fins a obtenir les tres
Mistes d’escoles de catalanització mínima, una per a cada zona lingüística.

Amb la segona Mista vam fer una investigació análoga fins a obtenir
les tres Mistes d’escoles de catalanització máxima i  les tres Mistes d’escoles
de catalanització mitjana.

En tots dos casos es van seguir escrupolosament l’ordre aleatori pre-
establert. Només van ésser rebutjades les escoles que no arribaven a un
mínim de 25 alumnes per classe; per aquest motiu foren excloses les uni-
táries, unitáries mixtesi graduades.

També foren rebutjades les escoles de catalanització mínima que van
manifestar que, per un motiu o altre, no havien pogut complir els mínims
establerts legalment referente a l’ensenyament del catalá.

4.6. Distribució de la mostra

El mapa següent indica ia iocalització de les escoles tríades per a la
realització de l’estudi. S’hi indica el municipi, la zona lingüística i el grau
de catalanització.

A

A.AA

A

▲  Catalanització máxima

■  Catalanització mitjana
●  Catalanització mínima

m zona A
1=1 Zona B
I  I Zona C
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A continuació queden indicáis els municipis on hi ha les escoles de la
mostra i que figuren en el mapa anterior:

TAULA 6

Població Max. Mitj. Mín.Comarca

VallsAlt Camp

Alt Emporda

1 1

L'Escala
Llanga

Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d'Anoia

Capellades

Reus

Sant Jaume d'Enveja

Barcelona
L’Hospitalet
Santa Coloma
Sant Just Desvern

Berga
Puig-reig

Puigcerda

Cornelia de Terri
Girona

Arenys de Mar
Mataró
Vilassar de Mar

Amposta

Centelles
Sant Julia de Vilatorta

La Pobla de Segur
Tremp

Sant Joan de les Abadesses
Sant Quirze de Besora

Corbins
Llelda

Santa Coloma

Solsona

Tarragona

Caldos de Montbui
Cerdanyola
Sabadell
Terrassa

1
1

Alt Penedés 1
1

1Anoia

Baix Camp

Balx Ebre

Barcelonés

11 1

1

16 3
1
1

1

Berguedá 1
1

Cerdanya

Girones

1

1
1

Maresme 1
2

11

Montsiá

Osona

1

1
1

1Pallars Jussá
1

Ripollés 1
1

Segriá 1
1

Selva

Solsonés

Tarragonés

Valles Occidental

1

1

21

1
1
1

1

Valles Oriental Montmeló 1
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4.7. Dades globals de la mostra

TAULA 7

Total d’alumnes enquestats 1.790

Alumnes exclosos perqué feia menys de dos
anys que anaven a l’escola o perqué no van
realitzar alguna de les proves

Total d'alumnes de la mostra

251

1.539

Sexe; Nens
Nenes

809 (52,6 %)
(47,4 %)730

Model d’escola: Cat. maxima
Cat. mitjana
Cat. mínima

(34,8 %)
(33,3 %)
(31,8 %)

(36,3 %)
(31,3 %)
(32,4

536
513
490

Zona lingüística: A 559
B 482
C 498

Titularitat jurídica
de l’escola: 21 de publiques

33 de privades

Crup de Mengua familiar: Catalanoparlants
Castellanoparlants
Bilingües
Altres

546 (35,5 %)
(64,5 %)993

814 (52,9 %)
(28,7 %)
(17,5%)
(0,9 %)

442
269
14

Han fet les proves d'expressió oral i fonética:

en catalá
en casteilá

226
283

Surt una mostra forga equilibrada peí que fa al sexe, a  la zona lin
güística i al model d’escola. El predomini de les escoles privades es justi
fica, com més endavant es veurá, peí major percentatge d’aquestes escoles
entre les de catalanització máxima i mitjana. El predomini d’alumnes de
llengua familiar catalana s’explica també peis efectos de la tria d’escoles
en funció del model i de la zona lingüística: h¡ ha més alumnes catalano
parlants a les escoles de catalanització máxima i mitjana i a les zones
B i C.

4.8. Conseqüéncies del disseny de la mostra

Abans de comengar la presentació deis resultats de tota mena, cal
advertir del perill que suposa, en qualsevol treball de carácter estadístic,
la inferencia no prou meditada de conseqüéncies per a les quals la técnica
emprada no és adequada.

En el cas present és molt important d’insistir un cop més en la natu-
ralesa de la mostra: sis escoles de cada un deis nou grups formats per
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rentrecreuament de les tres zones lingüístiques amb els tres graus de
catalanització de l’escola.

A títol indicatiu, i amb la finalitat de prevenir els greus errors que es
derivarien duna extrapolació no prou meditada, presentem les dades se-
güents, encara que els criteris que hem emprat per a la qualificació de les
escoles no coincideixen exactament amb els que s'han emprat per a Testa-
dística global referida a tot Catalunya amb qué es comparen.

A la taula següent indiquem el nombre d’escoles totals de cada un
deis conjunts i el tant per cent que hi representa el nombre de les que han
passat a formar part de la mostra que, com s'ha dit, sempre són 6.

TAULA 8

Model d'escola
Zona

lingüística Cat. mitj. Cat. mín.Cat. max.

1.768
t0,3 %)

Zona A 103 117
(5,1 %)(5,8 %)

131 500Zona B 55

(10,9 %) (4,6 %) (1.2 %)

Zona C 116 226 398

(2,6 %) (1,5%)(5,2 %)

Observeu que, mentre el nombre descoles de catalanització máxima de
la zona B que han estat enquestades és el 10,9 % del total que hi ha, el
nombre d'escoles de catalanització mínima de la zona A que s’han enques-
tat és només el 0,3'% del total que hi ha.

També és digne de notar el contrast que hi ha peí que fa al nombre
d’alumnes d'EGB a cada zona lingüística;

Zona A
Zona B
Zona C

Tanmateix, en agafar 18 escoles de cada zona, el nombre d'alumnes
de cada zona és aproximadament el mateix (vegeu 4.7).

582.792
159.606
113.084
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5. DADES INDIVIDUAIS

Sempre que es presenten taules referides a una sola variable, els
percentatges són expressats sobre el total de casos válids. Per aquest
motiu si hi ha valors perduts (respostes en blanc) apareix una ratlla a la
columna deis tants per cent.

Quan es considera oportú d’expressar el percentatge de valors per
duts sobre el total de la mostra, aquest és expressat al marge de la taula.

Les taules referides a dues o més variables albora prescindeixen de
qualsevol subjecte que tingui valor perdut a qualsevol de les variables que
hi intervenen. Els percentatges, mitjanes, desviacions típiques, etc., es re-
fereixen sempre al conjunt de casos válids per a la taula en qüestió, i no
pas al total de la població.

En els estadístics de correlació, sempre que no s'indiqui el contrari,
s’entén que la significació és superior al 99 %. Quan sigui compresa entre
el 95 % i el 99 % s’indicará amb un asterisc (*); quan sigui inferior al 95 %,
amb dos asteriscs (**).

Per a la variable origen deis pares, tanmateix, s’ha prescindit de la
presentació deis grups margináis, tot i que els estadístics presentats
refereixen al total de casos válids. Hom n'adverteix oportunament.

Una descripció senzilla de les técniques estadístiques emprades es
troba a l’apéndix (pág. 134).

es

5.1. Dades d’origen i de situació socioprofessional

Sota aquest epígraf tractarem les dades individuáis que no són lin-
güístiques, pero que després farem servir per descriare les característiques
deis diversos grups lingüístics i deis diversos tipus d’escola.

Origen de l’alumne

Per tal com els grups d'alumnes nascuts a la resta deis Paísos Cata
lana i a l'estranger són insignificants, no es tindran en compte en les aná
lisis posteriora en qué intervingui aquesta dada  i quedará reduída a dues
categories, com s’explica al parágraf 3.2.
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Observeu la gran majoria d’alumnes nadius. Malgrat l’origen deis pa
res, del qual parlarem a continuació, hi ha molt pocs alumnes Immigrats.

TAULA 9

Origen de l’alumne Nombre Percentatge

Catalunya
PaTsos Catalana
Espanya
Estranger
No contesten

1.411 92,6
0,57

92 6,0
0,913

16

TOTAL 1.539 100,0

Origen deis pares

Ha estat analitzat de dues maneres: en primer lloc, l’origen del pare
i el de la mare per separat; en segon lloc, conjuntament.

TAULA 10

MareOrigen Pare

919 [60,9 %)
21 (1,4 %)
556 (36,8 %)
13 (0,9 %)

Catalunya (Nadius)
PaTsos Catalana

Espanya (Immigrats)
Estranger
No contesten

919 (61,0%)
31 (2,1 %)
545 (36,2 %)
12 (0,8 %)

3032

TAULA 11

Origen deis pares Nombre Percentatge

Tots dos nascuts a Catalunya (Nadius)

L'un nascut a Catalunya i l'altre a la
resta deis PaTsos Catalans

Tots dos nascuts a la resta deis PaTsos
Catalans

L'un nascut a Catalunya i l'altre a la
resta d'Espanya (Mixtos)

Tots dos nascuts a la resta d'Espanya
(Immigrats)

L'un nascut a la resta deis PaTsos Cata
lans i l'altre a la resta d'Espanya

Altres combinacions

No contesten

753 (50,1)

39 (2,6)

(0,2)3

(17,8)268

(27,2)408

(0,4)6

(1,7)25

37

(Vegeu també la figura 1)

De l’observació de les taules anteriors, podem treure’n les conclusions
següents:

a) Les distribucions deis orígens del pare i de la mare són gairebé
idéntiques.
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b) El nombre d’alumnes immigrats és molt petit (6,0%), molt infe
rior dones al nornbre de matrimonis immigrats (27,2%). D’altra
banda, el nombre de matrimonis mixtos és del 17,8 %. Aqueste
dos fets poden ésser conseqüéncia de l'alentiment del ritme immi-
gratori, dada que es troba reflectida al darrer cens, encara que el
disseny de la mostra pot haver-ne exagerat els afectes,

c) Els grups en qué participa la categoria Resta deis Falsos Catalans
o Altres combinadons son de molt poca incidencia (4,9 % entre
tots), per la qual cosa d’ara endavant en prescindirem i així la
classificació de l’origen deis pares quedará reduida a les tres ca-
tegories majoritáries, nadius, mixtos i immigrats. Tanmateix els
percentatges continúen expressant-s’hi sobre el total de respostes
valides.

Relació entre origen de l'alumne i origen deis pares

TAULA 12

Origen deis pares
Origen de
l’alumne Nadius ImmigratsMixtos

Nadiu 324745 257
79,4 %98,9 % 95,9 %

6 76Immigrat 3
18,6 %0,4 % 2,2 %

(% sobre cada grup d'origen deis pares)

L'observació d'aquesta taula no fa sino confirmar el que s’ha dit a l’a-
partat anterior.

Situado sodoprofessionai

TAULA 13

Categories

Iniciáis Reagrupades

1 22 1,5 %
Alta 153 10,3 %

2 131 8,8 %

3 255 17,1 %
Mitjana 505 33,8 %

4 250 16,8 %

5 695 46,6 %

6 128 8,6 % Baixa 834 55,9 %

7 11 0,7 %

No contesten 47
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Figura 1

ORIGEN DEIS PARES

Altres grups —i

Immigrats

Nadius

Mixtos

Figura 2

SITUACIÓ SOCIOPROFESIONAL I ORIGEN DELS PARES

Alta

Mitjana

Baixa1S88ESSS3

*

ImmigNadius Mixtos
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No s’han d'interpretar aqüestes dades com a representativas de la so-
cietat catalana: tingui's en compte el disseny de la mostra.

Relació entre situado sodoprofessional i origen deis pares

La situació socioprofessional és emprada, com ja hem dit, com a me
sura indirecta de l'ambient cultural de la familia; l'origen deis pares, com
a indicació indirecta de la seva Mengua. Tant un aspecte com l’altre serán
relaciónate amb els rendiments de l'alumne en catalá i en castellá. És im-
prescindibie dones adonar-se fins a quin punt la situació socioprofessional
i  l’origen deis pares es relacionen entre ells, a fi de no treure conclusions
precipitados de les relacione simples entre situació socioprofessionai i ren
diments i entre origen deis pares i rendiments. Cal en canvi remetre’s a
l’estudi conjunt de les diverses variables.

TAULA 14

Origen deis pares
Situació socio
professional Nadius Mixtos Immigrats

Alta 99 26 16
13.3 % 10,0 % 4.0 %

92 53Mitjana 321
13,4 %43,1 % 35,5 %

324 141 327Baixa
43,5 % 54,4 % 82,6 %

(% dins cada un deis grups d'origen deis pares)

(Vegeu també la figura 2)

El valor de la V de Cramer de la taula anterior (0,25) ens indica que
hi ha una correlació digna d'ésser tinguda en compte; l'observació de la
taula ens mostra en quin sentit es produeix aquesta correlació: es veu un
percentatge més gran de classe socioprofessional baixa en el grup immi
grats d’origen deis pares, i mínim en el grup de nadius.

5.2. Dades lingüístiques

En aquest apartat presentem els resultats de l’enquesta referits a les
condicions lingüístiques i hi fem les observacions que cal teñir presents
l’hora d’emprar-les com a possible explicació deis rendiments en catalá i
en castellá. Per aquest motiu es presenten dades de correlació entre la
condició lingüística familiar i la condició lingüística ambiental, i deis factors
que hi intervenen, i de la condició lingüística familiar, de la condició lin
güística ambiental i de la condició lingüística global amb les variables
d’origen i de situació socioprofessional.

a
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Condició lingüística familiar

TAULA 15

Llengua
familiar

Crups de condició
lingüística familiar

Catalanoparlants
Bilingües més catalans
Bilingües més castellans
Castellanoparlants
Altres
No contesten

814 814 53,4 %
6,0%
11,6 %
29,0 %

92269 176
442 442
14
0 1

Condició lingüística familiar: X = 61,024

(Vegeu també la figura 3)

Han quedat exclosos deis estudis ulteriors en qué intervé la condició
lingüística familiar i la global els 14 de la categoría altres (en qué hi ha
la preséncia familiar d'una llengua altra que el catalá i el castellá) i 1 no
contesta. No poden extreure’s conclusions generalitzables de la proporció
entre catalanoparlants i castellanoparlants, a causa de la naturalesa de la
mostra.

A continuació detaliem els resultats de la part d’enquesta que ha servit
per a la classificació deis bilingües catalans en més catalans i més caste
llans. Els resultats s’expressen en percentatges sobre el total deis qui van
respondre cada una de les preguntes:

TAULA 16

Respostes en %

De vegades
en catalá

i de vegades
en castellá

Sempre Sempre
en en

catalá castelláPregunta

31. El pare parla a la mare

32. La mare parla al pare

33. El pare parla amb tu

34. Tu parles amb el pare

35. La mare parla amb tu

36. Tu parles amb la mare

37. Tu parles amb els teus germans
i germanes

38. El pare hl parla

39. Pariem amb el pare

40. La mare hi parla

41. Parlen amb la mare

42. Tu hi parles

43. Parlen amb tu

16,0 28,9 55,1

28,5 56,315,2

40,5 29,5 29,9

28,036,7 35,2

23,6 43,133,3

24,7 40,834,5

34,5 29,036,5

11.1 63,925,0

5,6 63,431,0

71,82.825,4

63,96.929.2

54.812,332,9

5,5 57,537,0
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A la taula anterior s’observa que hi ha una major presencia del caíala
en la relació entre pares i filis o entre mares i filis que no entre el pare i la
mare: a les famílies bilingües el caíala, exciós en la relació conjugal, es
manté en la relació amb els filis. El grup anomenat altres és constituít ma-
joritáriament per avis que viuen amb l’alumne. S’hi percep una major fide-
litat a la seva llengua d’origen.

La diferent proporció en qué pare i mare parlen catala o castellá ais
seus filis (pare 40,5 % i 29,9 %; mare 33,3 % i 43,1:%, respectivament) ens
ha portat a investigar la relació entre aqüestes dades i  l'origen del pare
i de la mare, a fi de determinar si la diferencia és deguda a un hipotétic
paper castellanitzador de la mare. El resultat és el següent:

TAULA 17

Pare Mare

Llengua
vehicular Nadiu Immigrat Nadiua Immigrada

Setnpre en
catala

91 10 75 11
63,6 % 9.6 % 63,0 % 8,3 %

En catala i
en castellá

38 31 24 33
26,6 % 29,8 % 20,2 % 24,8 %

Sempre en
castellá

14 63 20 89
9,8 % 60,6 % 16,8 % 66,9 %

(% sobre els grups d’origen del pare i de la mare; hem prescindit de reproduir els grups
margináis i per aixo el total és inferior a 100)

La V de Cramer de la taula referida al pare é¿ 0,44 i  la de la taula refe
rida a la mare és 0,43. Aixo ens indica que es tracta de dues correlacione
totalment equivalente i que no es pot acceptar, dones, la tesi del factor
castellanitzador de la mare, sinó que cal, simplement, concloure que a les
famílies bilingües de la mostra hi ha més mares castellanoparlants que
pares castellanoparlants.

Condició lingüistica ambiental

A la taula 18 detaliem els resultáis de la part d’enquesta que ha servit
per al cálcul de la condició lingüística ambiental. El resultat s’expressa en
percentatge sobre el total de les respostes valides en cada cas.
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Figura 3

CONDICIÚ LINGÜÍSTICA FAMILIAR

Castellanoparlants

Catalanoparlants

Bilingües \
més castellans —^

Bilingües més catalans

Figura 4

CONDICIÓ LINGÜISTICA AMBIENTAL

Molt catalansr
Molt castellans

Bastant catalans

Bastant
castellans

54



TAULA 18

Respostes en %

SempreSempre
Más en
castellá castellá

enMás en
catalá

en
IgualcataláPregunta

4. Amb els companys al
8,5 25,324,9 22,9 18,5pati

28,614,7 8,85. Amb els amics 31,0 16,8

23,918,8 9,26. Amb la gent gran

7. Contes i historietes

28,0 20,1

25,323,46,2 12,0 33,1

18,22,9 23,3 54,38. Televisió 1.2

9. Escriu ais amics i
familiars 36,712,0 7.433,9 10,0

10. Amb els professors
de l'escola 9.8 18,215,9 17,338,8

A la taula precedent pot observar-se la forga castellanitzadora de la TV
¡ de la lectura. La suma de més en castellá i sempre en castellá és 72,5 ¡%
per a la TV i 48,7 % per a la lectura. Compareu-ho amb els altres factors,
on la presencia del castellá queda molt més en segon terme.

Si bé a un 25,3'% deis infants no arriba gens el Ilibre o la historieta en
catalá, alguns d’aquests veuen tanmateix TV en catalá (comproveu que el
percentatge és més baix). En canvi és molt rar que aquest darrer mitjá
tingui predomini catalá (només en un 4,1 % deis casos), mentre que en el
cas de la historieta s’arriba al 18,2!%.

En fer l’análisi d'aquestes dades cal no oblidar que s’emeten molt pocs
programes de televisió en catalá (unes 20 hores setmanals enfront de 100
hores aproximadament en castellá) i a hores de poca audiencia.’ I peí que
fa a la lectura, si bé l’edició de Ilibres infantiis i  juveniis en catalá és con
siderable,^ cal teñir en compte que la major part de publicacions periódiques
illustrades i de cómics que omplen els quioscos son en Mengua castellana.

A continuació presentem els resultats globals de condició lingüística
ambiental i deis grups que se'n deriven;

1. Segons dades subministrades per la Direcció General de Mitjans de Comunicació
de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació. referidos a la programació d una
setmana tipus del segon trimestre de 1982. , , . „

2. 753 Ilibres editats l'any 1980 i 1.007 l’any 1981 per a infants de 4 a .12 anys,
segons dades subministrades peí Serve! del Llibre de la Conselleria de Cultura i Mitjans
de Comunicació.
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TAULA 19

Grups de
condició

lingüística
ambiental

Molt catalá
Bastant caíala
Bastant castellá
Molt castellá
No contesta

133 8,6 %
44,9 %
24,7 %
21,8 %

690
380
335

1

Condició iingüística ambiental: X = 48,383

(Vegeu també la figura 4)

La correlació entre la condició lingüística ambiental i  la condició lin
güística familiar i l’ambiental és la següent:

TAULA 20

Condició iingüística famiiiar
Condició

lingüística
ambiental

Bilingüe Biiingüe
més cataiá més castellá CastelláCatalá

Molt catalá 2 2 1128
15,7 % 2,2 % 1,1 % 0,2 %

Bastant catalá 555 40 2167
72,8 %68,2 % 22,7 % 4,8 %

Bastant castellá 142124 21 89
50,6 % 32,2 %15,2 % 22,8 %

Molt castellá 45 2777 2
25,6 % 62,8 %0,9 % 2,2 %

(% sobre grups de condició lingüística familiar)

Com que tant la condició iingüística familiar com la condició lingüística
amlDiental són variables continúes, se n'ha calcuiat el coeficient de corre
lació de Pearson, el qual té el valor 0,79. Aquest índex, com també la V de
Cramer de la taula anterior, que és 0,47, són elevats; pero donada la natu-
ralesa de les variables no ho són prou per a establir dos blocs diferents a
la població: la interpretació de les Mengües és molt gran (vegeu també la
figura 5, pág. 60).

Aquesta interpretació es fa molt en favor del castellá: mentre un 62,8 %
deis castellanoparlants viuen en un ambient molt castellá, només un 15,7 %
deis catalanoparlants en tenen un de molt catalá.  I aixo que la mostra té
2/3 d'alumnes que van a escola catalana o bilingüe, ais quals cal suposar
en principi un ambient més catalanitzat del comú. Quantitativament el feno-
men queda descrit, per a la població considerada, mitjangant ia següent
equació de regressió:

CLA = 0,74 CLF -|- 3,33

que ens indica:
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a) Que entre la condició lingüística ambiental i la familiar hi ha una
interdependencia molt intensa: els alumnes de condició familiar
catalana tendeixen a teñir un ambient catalá i similarment passa
amb el castellá.

b) Que el valor de la condició lingüística ambiental més probable
per a un alumne monolingüe castellá és 3,33, mentre que per a un
alumne monolingüe catalá és 77,33.

Condició iingüistica global

Cal recordar en primer lloc que la condició lingüística global és la
resultant de la condició lingüística familiar i de l’ambiental. Aquest fet
s'ha de teñir present en la lectura de les dades següents:

TAULA 21

Molt catalá
Bastant catalá
Bastant castellá
Molt castellá

Crups de
condició

lingüística
global

770 50,6 %
8,4 %
8,4 %.
31,5%

128
128
479

Condició lingüística global: X = 56,848

Relació entre condició lingüistica familiar i origen deis pares

A continuació presentem la relació entre la condició lingüística fami
liar i l'origen deis pares. Hem prescindit de l’origen de l'alumne perqué el
nombre d'aquests nascuts fora de Catalunya és molt petit.

TAULA 22

Origen deis pares

Condició lingüistica
familiar Nadius Mixtos Immigrats

Catalá 660 100 3
87,9 % 37,3 % 0,7 %

Bilingüe més catalá 44 38 1
5,9 % 14,2 % 0,2 %

Bilingüe més castellá 30 66 64
4,0 % 24,6 % 15,8%

Castellá 17 64 336
2,3 % 23,9 % 83,2 %

54,4 4,493,7X.H

20,3 41,2 13,1o„-,

(% sobre cada grup d’origen deis pares)
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Noteu la correlació entre la Mengua familiar i l’origen deis pares, que
es manifesta en el valor 0,51 per a la V de Cramer de la taula precedent.
Hi ha un 87,9'% de catalanoparlants entre els filis de matrimonis nadius i
un 83,2 % de castellanoparlants entre els filis de matrimonis immigrats.

Els filis de matrimonis mixtos es reparteixen gairebé equitativament
entre les dues Mengües (51,5 % entre catalanoparlants i bilingües més ca-
talans i 48,5% entre bilingües més castellans i castellanoparlants), amb
un predomini, dones, Meuger del catalá, com ho indica, a més a més, la
mitjana 54,4 que és una mica superior a 50 (vegeu també ia figura 6, pá
gina 60).

]

Relació entre condició lingüística ambiental i origen deis pares

TAULA 23

Condició
lingüistica
ambiental

Origen deis pares

Nadius Mixtos Immigrats

Molt catalá 15111 2
14,7 % 5,6 % 0.5 %

Bastant catalá 506 115 24
67,2 % 42,9 % 5,9 %

Bastant castellá 87 138117
33,8 %15,5 % 32,5 %

244Molt castellá 5119
59,8 %19,0 %2,5 %

64,7 45,8 20,45L,.

(% sobre cada grup d’origen deis pares)

En aquesta taula podem observar que la relació entre la condició lin
güística ambiental i l'origen deis pares no és tan estreta com en el cas de
la condició lingüística familiar. El valor de la  V de Cramer és ara 0,41, infe
rior al valor de 0,51 de la taula precedent. Les mitjanes de condició lingüís
tica ambiental deis diversos grups són més properes que les de la condició
lingüística familiar. Aixó és una manifestació més de la interpretació a qué
ens referíem en parlar de la correlació entre condició lingüística ambiental
i condició lingüística familiar, i que també es comprova comparant el 14,7 %
de filis de nadius que tenen un ambient molt catalá amb el 59,8 % de filis
d’immigrats que en tenen un de molt catalá. És a dir, que l’ambient actúa
corn a forga anivelladora, pero aquest anivellament es fa a favor del cas-
tellá. Aquest fenomen seria encara més perceptible si la mostra no hagués
estat elaborada amb el criteri de fer-hi entrar 2/3 de població correspo-
nent a escoles de catalanització máxima i mitjana.
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Relació entre condició lingüística global i origen deis pares

Essent la condició lingüística global la resultant de la combinació ma
temática de la familiar i de l’ambiental, donem la taula sense fer-hi cap
comentar! addicional:

TAULA 24

Condició
lingüística

global

Origen deis pares

Nadius Mixtos Immigrats

Molt catalá 635 90 2
84,6 % 33,6 % 0,5 %

Bastant catalá 73 53 2
9,7 % 19,8 % 0,5 %

Bastant castellá 24 48 45
3,2 % 17,9 % 11,1 %

Molt castellá 19 77 355
28,7 % 87,9 %2,5 %

84,0 51,5 9,8Xclg

(% sobre cada grup d'origen deis pares)

La V de Cramer de la taula anterior té un valor 0,51.

Relació entre les condicions lingüistiques i la situació socloprofessíonal

A continuació presentem les mitjanes de les puntuacions de les diver
ses condicions lingüistiques, per a cada un deis grups de situació socio-
professional.

TAULA 25

Condicions lingüistiques

Situació socio-
professional Familiar Ambiental Global

Alta

Mitjana

Baixa

67,65

69,25

47,83

73,15 56,59

56,08

42,58

75,83

50,34

(Vegeu també la figura 6)

Cal remarcar l’escassa diferencia entre les puntuacions mitjanes asso-
lides peí grup de situació socioprofessional alta  i el de situació sociopro-
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Figura 5

CONDICIONS LINGÜISTIQUES FAMILIAR I AMBIENTAL
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Figura 6

CONDICIÓ LINGÜÍSTICA FAMILIAR
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fessional mitjana. Hi hem aplicat el contrast de Scheffe per a un nivell
de confianga del 95 % i el resultat ha indicat que, en relació a les condi-
cions lingüístiques, no hi ha diferencia significativa entre el grup alt i el
mitjá, i que tots dos, en canvi, sí que contrasten amb el grup baix.

Conclusió general

Destaquem, de tot aquest parágraf, la forta presencia ambiental del
castellá, fins i tot en els alumnes catalanoparlants, deguda al predomini
del castellá en els mitjans de comunicació i a una certa consciencia di-
glossica de molts catalanoparlants que abandonen la seva llengua en diri-
gir-se a persones desconegudes o de parla castellana.

La condició lingüística familiar es relaciona estretament amb l’origen
deis pares i també amb la situació socioprofessional (baixa enfront d’alta
i mitjana). La condició lingüística ambiental, que fins a cert punt és conse-
qüéncia de la familiar, també es relaciona amb l’origen deis pares i amb
la situació socioprofessional. I al seu torn la situació socioprofessional té
relació amb l’origen deis pares.

Tot plegat indica que ens trobem davant unes variables molt interfe-
rides, i que quan s'emprin isoladament com a variables independents per
explicar els resultats assolits en una o altra llengua, no podran treure-se’n
conclusions definitivos. Caldrá dones un pas ulterior en qué s'hi facin inter
venir totes albora, o almenys les més importants.

5.3. Zona lingüística

Finalment, en aquest darrer parágraf, presentem la distribució de la
mostra per zones lingüístiques i algunos de les característiques  d’aquesta
mostra a cada zona, no pas amb I anim de fer una descripció sociolingüística
de les tres zones, cosa impossible atesa la naturalesa de la mostra, sinó
amb la finalitat de teñir dados suficients abans de formular qualsevol hi
pótesi sobre la possible influencia de la zona lingüística en els rendiments.

Zona lingüistica

L’objectiu de la mostra era aconseguir que hi hagués un nombre apro-
ximadament igual d'alumnes de cada zona lingüística. Els resultats obtin-
guts són els que s'expressen a continuació:

TAULA 26

Nombre d'alumnes PercentatgeZona

36,3 %

31,3%

32,4 %

A 559

482B

C 498
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Es va aconseguir, dones, el proposit inicial. Les diferencies entre zpnes
són poc importante i la desviació lleugera de la zona A ha d’atribulr-se
probablement a una major densitat d’alumnes per aula.

íj

Relació entre zona lingüistica i origen deis pares i situado socioprofessionai

El disseny de la mostra, que incloTa d’una manera fixa 18 escoles de
cada una de les zones, permetia esperar uns resultats torga equilibrats (i
per tant no representatius de la realitat global) peí que fa a origen deis
pares, a la situació socioprofessionai i a les condicions lingüístiques.

Peí que fa a l’origen deis pares la significació de la taula de contin-
géncies elaborada és inferior al 78 %, per la qual cosa n’ometem la pu-
blicació.

En el cas de la situació socioprofessionai la significació és superior
al 99%: la correlació entre les variables zona lingüística i situació socio-
professional s’hi mostra débil i de caire invers  a alio que hom podria es
perar sense la intervenció del factor model d'escola:

TAULA 27

Situació socioprofessionai
Zona

lingüística Alta Mitjana Baixa

A 227 22495
41,6% 41,0 %17,4%

B 43 171 254
54,3 %9,2 % 36,5 %

356C 15 107
22,4 % 74,5 %3,1 %

(% sobre cada zona lingüística)

Index de correlació V de Cramer: 0,21

Relació entre zona lingüistica i condicions iingüistiques

Com s’ha dit, el disseny de la mostra pretenia obtenir unes propor-
cions similars de les diverses condicions lingüístiques a cada zona lin
güística. Efectivament les taules de contingencia elaboradas donen uns
índexs de correlació satisfactoriament baixos, com ho mostra la taula se-
güent:

TAULA 28

índex V de CramerCorrelació

Zona lingüística / Condic. ling. familiar

Zona lingüística / Condic. ling. ambiental

Zona lingüística / Condic. ling. global

0,09

0,13

0,07
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Tanmateix el pes evidentment superior de la població castellanoparlant
(i també l’ambient castellanitzat) a les zones A  i B aflora malgrat l’efecte
amortidor de la mostra, com es pot comprovar a la següent taula de mit-
janes:

TAULA 29

Mitjanes

Condició lingiiís- Condició lingüís
tica ambientaltica familiar

Condició lingüís
tica global

Zona
lingüística

A 57,9 46,3 54,1

B 58,7 45,4 54,3

62,4C 66,8 53,6

Aquest fenomen fou confirmat peí test de Scheffe al 951%, que nega
el contrast entre A i B (vegeu també la figura 7, pág. 71).
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6. DADES DE L’ESCOLA

Analitzarem en aquest capítol diversos aspectes relacionáis amb el
tractament de les Mengües a l’escola i tota mena de factors que s’hi re
lacionen.

Tractarem, dones, successivament els programes escolars i el context
sociolingüístic referit a zones lingüístiques, titularitat jurídica de Ies esco
les, alumnes i professors.

6.1. Programes escolars

Model d'escola

Dins Ies finalitats del nostre estudi, l’aspecte fonamental del programa
escolar és el model d’escola, que ja ha estat definit oportunament. Recor-
deu que la mostra cómprenla 18 escoles per cada model (6 per cada zona),
amb un total de 536 alumnes a les escoles de catalanització máxima, 513
a les de mitjana i 490 a les de mínima,

íntimament relacionadas amb el model d’escola, hi ha altres variables
que son aplegados conjuntament al present parágraf de programes escolars.

Aquest conjunt de dades es relaciona amb el context sociolingüístic
que ha estat objecte de la nostra investigació. Algunas d’aquestes relacions
no son generalitzables al conjunt d’escoles del nostre país, donada la com-
posició de la mostra. D’altres, pero, sí que illustren algunos de les tendén-
cies que es donen entre escola i context. Així ho farem notar oportunament.

Llengua d’aprenentatge de la lectoescriptura. Relació amb el model d'escola

TAULA 30

Nombre d'alumnes Percentatge

Tots en catalá
Tots en castellá
Uns en catalá i altres en cast.
No contesten

403 28,0
826 57,3
212 14.7
98
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Malgrat la naturalesa de la mostra (proporció equilibrada segons model
d'escola i predomini d'alumnes catalanoparlants i bilingües més catalans),
més de la meitat deis alumnes han fet l’aprenentatge de la lectoescriptura
en castellá. Aixo está en relació amb les dades que aporta la taula següent:

TAULA 31

Llengua d'aprenentatge de la lectoescriptura

Uns en cataiá i
altres en castellá

Model
d'escola En cataiá En castellá No contesten

Catalanització
máxima

Catalanització
mitjana

Catalanització
mínima

05 013

10 32 3

0180 0

Com es veu, a les escoles de catalanització mitjana predomina i’apre-
nentatge de la lectoescriptura en castellá. A les de catalanització mínima
l'ensenyament de la lectoescriptura en cataiá és nul; en canvi a les escoles
de catalanització máxima hi ha una bona part que ho han fet uns en cataiá i
uns en castellá.

Relació entre la llengua deis professors i la deis Ilibres de text

A continuació presentem el percentatge mitjá de freqüéncia d’ús del
cataiá en l’ensenyament de matemátiques i experiéncies.

Matemátiques Experiéncies

Llengua deis professors
Llengua del Ilibre de text

69,2 %
52,7 %

61,8 %
37,0 %

Predomina l’ús del cataiá en les explicacions oráis del professor, tant
en matemátiques com en experiéncies.

El percentatge d'ús del cataiá en matemátiques és inferior que en
experiéncies, tant en l’explieació oral com en el Ilibre de text. En passar de
l’explicació orai al Ilibre de text, disminueix i'ús del cataiá (més acusat en
matemátiques que en experiéncies). Aixó és degut al fet que en algunes
escoles de catalanització mitjana, i també en alguna de mínima, el cataiá
només s’utilitza com a llengua d'explicació per part del professor.

Ús públic de les llengües a l'escola. Relació amb model d’escola

A continuació presentem les dades de I'ús públic de les llengües a
l’escola per alumnes:
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TAULA 32

Nombre d’alumnes Percentatge
I

Tot en catalá
Més en catalá
Igual
Més en castellá
Tot en castellá

545 35.4
374 24,3
285 18,5
216 14,0
119 7,7

La taula que apareix a continuació relaciona aqüestes dades amb el
model d’escola, expressat en nombre d’escola:

TAULA 33

Üs públic de les Ilengües a l’escola
Model

d’escola Més en cast. Tot en cast.IgualTot en cat. Més en cat.

Catalanització
máxima

Catalanització
mitjana

Catalanització
mínima

1 0 013 4

09 2 16

47 60 1

Noteu la relació molt estreta, indicada per la V de Cramer (0,64), de
la Mengua i el model d’escola.

Característiques propias de cada model d’escola

Descriurem les característiques propies deis diferents model d’escola:
aspectes del programa escolar, actituds de la comunitat escolar, promotora
de la catalanització, dificúltate per dur a terme un procés de catalanitza
ció, etc.

Escola de catalanització máxima

Aquest grup d’escoles ha fet, prácticament, tot l’ensenyament en catalá
des de l’inici de l’escolaritat (la mitjana de l’ús del catalá a l’ensenyament
és de 155 punts sobre 160). La majoria d’escoles ha fet l’aprenentatge de
la lectoescriptura en catalá, llevatde cinc escoles, en qué cada alumne l’ha
fet en la Mengua triada per la familia (en catalá  o en castellá). En relació a
l’ús públic de les Mengües hi ha 13 escoles que fan servir exclusivament el
catalá: 4 escoles usen més el catalá que el castellá i  1 escola que fa un
ús igual d’ambdues Mengües.

Són escoles amb un alumnat majoritáriament catalanoparlant (més del
80 %) i responen a una situació gairebé de resistencia cultural, abans que
es legalitzés l’ús de la Mengua catalana a les escoles, tal com ho demos-
tren les dades següents:
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a) La meitat de les escoles felá l'ensenyament del caíala a la década
1960-70.

b] L'altra meitat va comengar de fer Tensenyament del caíala a prin-
cipls deis anys 70.

c) Un terg de les escoles felá l'ensenyament en caíala a la década
1960-70.

d) La resta de les escoles havia comengat l’ensenyament en caíala
abans del decret de l’any 1978.

Les actituds de la comunitat escolar envers el caíala son totalment
favorables.

Escola de catalanització mitjana

D'acord amb el criteri préviament establert per a aquest model, són
escoles que usen parcialment el caíala (la mitjana d’ús del caíala a l’ense-
nyament es 93,8 sobre 160; la mitjana d’ús del caíala per parí deis profes-
sors és 62,7 sobre 80; la mitjana d’ús del caíala ais Ilibres de text és 31.1
sobre 80).

Predominen els centres que han fet ia lectoescriptura en castellá (11
escoies). Uns pocs l’han fet en caíala (3 escoles) i  la resta (2 escoles)
l’han fet en una Mengua o en una altra. En dos casos no hem pogut precisar
la Mengua emprada en la lectoescriptura peí fet de tractar-se de centres que
recollien alumnes procedente d’altres agrupacions escolare.

En relació a l’ús públic de la Mengua predominen les escoles que usen
més el caíala que el castella (9 escoles) i unes quantes (6) usen exclusi-
vament el caíala; la resta usa totes dues Mengües peí* igual (2 escoles) o
més castellá que caíala (1).

Són escoles que responen a plantejaments molt variats: n’hi ha que
tenen plantejaments molt coherents d’escola bilingüe: n’hi ha que només
usen el caíala en les explicacions oráis deis professors; n’hi ha que es limi
ten a fer en caíala les matemátiques o les experiéncies (oral i Mibre de
text) en alguns cursos; n’hi ha que introdueixen el Mibre de text en caíala
en un sol curs (normalment a 4t. d’EGB), etc.

Bastante escoles ja incloíen el caíala en la seva programació abans
que hagués estat legalitzat:

a) 10 escoles havien comengat l’ensenyament en caíala després del
1970 i abans del decret de l’any 1978.

b] 7 escoles havien fet classes de caíala abans de l’any 1975.
c) 6 escoles están en vies de catalanització total.

El procés de catalanització ha tingut com a promotors els pares i els
mestres, aquests sobretot.

L’actitud de la comunitat escolar envers el caíala és bona.
En general, aqüestes escoles, com les de catalanització máxima, no

fan separació deis alumnes per Mengua familiar.

Escola de catalanització mínima

Són escoles en qué la preséncia del catalá, llevat de l’assignatura es
pecífica, és molt reduída (la mitjana d’ús del catalá a  l’ensenyament és
16,1 sobre 160, i encara aquesta puntuació és el resultat de la Mengua del
professor, 96,6, més que no la del Mibre de text, 3,4).
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En totes les escoles d'aquest grup l'ensenyament de la lectoescrlptura
es fa en castellá.

L’ús públic d’ambdues llengües presenta una certa diversitat:

. a) 1 escola usa més el catalá que el castellá.
b) 7 escoles empren en igual proporcló ambdues llengües.
c) 6 empren més el castellá que el catalá.
d] 4 usen exclusivament el castellá.

La meitat d'aquestes escoles ja ensenyaven el catalá com a assignatura
abans del decret de l’any 1978; tres escoles están en procés de catalanit-
zació (1 de total i 2 de parcial).

Els motius que les escoles, llevat de les tres en procés de catalanit-
zació, addueixen per no incorporar gradualment el catalá a l’escola son els
següents:

a) Manca de mestres preparats (4 escoles).
b) Alumnat de pares immigrats (3 escoles).
c) Perqué no s’ho han plantejat (3 escoles).
d) Per decisió deis pares (2 escoles),
e) Per manca de mestres i per alumnat de pares immigrats (1 escola).
/) Per la inestabilitat deis mestres (1 escola).
g] No contesten (1 escola).

L’actitud envers el catalá com a assignatura és generalment bona, en
alguns casos regular, entenent aquesta actitud regular no com a desfavora
ble sino com una manca d’interés peí catalá.

6.2. Context sociolingüístic

Les escoles reflecteixen, d’alguna manera, la situacfó sociolingüística
de Catalunya. Si el model d’escola s’ha establert en funció de la presencia
del catallá a les escoles, és evident que hi ha altres factors que condicio
nen aquesta presencia ais centres d’ensenyament i que tenen influencia en
els resultats escolars en catalá i en castellá.

Els factors que hem tingut en compte son els que explicarem en els
parágrafs següents.

Zona lingüística i titularitat jurídica

TAULA 34

Escola estatal Escola privada
Model

d’escola Zona A Zona B Zona C Total Zona A Zona B Zona C Total

Catalanització
máxima

Catalanització
mitjana

Catalanització
mínima

2 4 6 4 4 140 2

9 6 1 2 90 5 4

8 4 3 3 103 32

3316 8 9Total 10 9 212
61,1 %38,8 %

68



La correlació entre titularitat jurídica i model d’escola té una V de
Cramer igual a 0,24.

En general l’escola de catalanització maxima és més rara en les esco
les públiques. Es veu com a la zona A no apareix cap escola estatal de
catalanització máxima ni mitjana. Donat que s'ha fet una tria aleatoria d’es-
coles per zones lingüístiques, suposem que a la zona A aquests dos tipus
d'escola amb un mínim de quatre anys de funcionament es donen principal-
ment a leseóla privada, la qual hi té un 68,7 % de centres (SEDEC, 1981).

A les zones B i C hi ha una proporció més equilibrada entre model d'es
cola i titularitat Jurídica de l’escola; les explicacions que aclareixen aquesta
proporció són les següents:

a) L’escola estatal hi está més representada que la privada [el per-
centatge d’escola estatal a la zona B es del 57,7  i a la zona C del
75,6).

b) L’escola estatal hi té més possibilitats de catalanització que a la
zona A: la composició lingüística de l’alumnat i del professorat és
predominantment catalanoparlant.

Alumnes

Tipología lingüística de Tescola

TAULA 35

Crups de tipología
lingüística de

l’escola Nombre d'alumnes Percentatge

Molt catalana
Bastant catalana
Bastant castellana
Molt castellana

619 40,2
493 32,0
209 13,6
218 14,2

Hi ha un predomini d’alumnes que van a escoles, la composició lin
güística de les quals és preferentment catalana. Aixó no correspon a la
tipología del conjunt d’escoles de Catalunya, per raó deis criteris de la
mostra: igual nombre d’escoles de cada zona lingüística i repartiment equi-
librat del model d’escola.

Tipología lingüística de la classe

TAULA 36

Crups de tipología
lingüística de

la classe Nombre d'alumnes Percentatge

Molt catalana
Bastant catalana
Bastant castellana
Molt castellana

588 38,2
416 27,0

20,7319
216 14,0
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En general coincideix.la tipología lingüística de l’escola (avaluada per
la direcció) anjb la tipología lingüística de la classe (avaluada peí qüestio-
nari respost per l'alumnat).

En alguns casos la tipología lingüística de l’escola no coincídeix amb
la de la classe, per raons varíes: separació de grups en funció de la Men
gua familiar a causa d’una orientació didáctica específica de l’escola, com-
posició lingüística diversa deis diferents nivells i, encara, el mateix caire
aproximatiu de les dades subministrades peí centre.

Relació entre model d’escola i condició lingüística familiar

JAULA 37

Grups de condició lingüística famiiiar

Bilingüe Biiingüe
més

cataia casteiiá
mésModei

d’escoia
Cataiano-
parlant

Casteiia-
nopariant XcH a.i,

Catalanització
maxima

Catalanització
mitjana

Catalanització
mínima

342 46 41 56
80,1 35,4

8.5 % 11,5 %70,5 % 9,5 %

59 139281 27
62,6 45,027,5 %55,5 % 5,3 % 11,7%

19 76 247191
42,2 46,1

3,6 % 14,3 % 46,3 %35,8 %

[% sobre model d'escola)

El grau de correlació, expressat per la V de Cramer, és de 0,25. La
diferencia entre les mitjanes i els percentatges de cada grup ens fa palés
el fet que les escoles de catalanització máxima tenen més alumnes catala-
noparlants que els altres dos modeis d’escola. Tanmateix, no es pot parlar
de segregació lingüística per tal com hi ha una gran diversitat d’alumnes
d'una i altra parla, especialment a les escoles de catalanització mitjana i
mínima.

(Vegeu també la figura 8, pág. 71).

Relació entre model d’escola i origen deis pares

JAULA 38

Origen deis pares

Modei
d’escoia Nadius Mixtos Immigrats

Catalanització
máxima

Catalanització
mitjana

Catalanització
mínima

319 86 50
18,6 % 10,5 %66,7 %

93 131251
18,6 %50.3 % 26,3 %

183 89 227
34,9 % 17,0% 43,2 %

(% sobre model d'escolaj
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Figura 7

MITJANES DE CONDICIÓ LINGÜÍSTICA FAMILIAR PER A CADA ZONA LINGÜÍSTICA
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Figura 8

GRUPS DE CONDICIÓ LINGÜÍSTICA FAMILIAR A CADA MODEL D’ESCOLA
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Escola de catalanització máxima

Escola de catalanització mitjana

Escola de catalanització mínima
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El grau de correlació, expressat per la V de Cramer, és de 0,23. Es per-
cep una tendencia de les escoles de catalanització máxima —I, en grau
menor, de les de mitjana— a teñir alumnes filis de pares nadius, mentre
que a Ies de catalanització mínima hi ha més equilibri. Les dades d’aquesta
taula es relacionen amb les de la taula anterior, ja que el castellá és la
Mengua predominant de les famílles que immigren a Catalunya (vegeu la
taula 22, que expressa la relació entre la condició lingüística familiar i l'o-
rigen deis pares).

Relació entre model d’escola i situació socioprofessional

TAULA 39

Situació socioprofessional
Model

d’escola Alta Mitjana Baixa

179Catalanització
máxima

Catalanització
mitjana

Catalanització
mínima

68 229
37,6 %48,1 %14,3 %

28915154
58,5 %30,6 %10,9 %

)
36612531
70,1 %23,9 %5,9 %

(% sobre model d'escola)

El grau de correlació (V de Cramer) és de 0,19. A mesura que aug
menta el grau de catalanització de l’escola, augmenta també la presencia
d’alumnes del grup socioprofessional alt i mitjá  i minva el grup sociopro
fessional baix. Pero, de la mateixa manera que amb la Mengua familiar, tots
tres grups están representats en cada model d'escola.

Les dades d’aquesta taula es relacionen amb les donades en Ies dues
taules anteriora per tal com la situació socioprofessional baixa és més fre-
qüent entre els immigrats la condició lingüística deis quals és predominant-
ment castellanoparlant (vegeu la taula 14, on es relaciona la situació socio
professional amb l'origen deis pares, i la taula 25, que relaciona la situació
socioprofessional amb les condicions lingüístiques).

Relació entre tipologia lingüística de l’escola i situació socioprofessional

TAULA 40

Tipologia lingüística de l’escola

Molt
castellana

Molt
catalana

Bastant
catalana

Bastant
castellana

Situació socio
professional

7Alta 57 65 24
3,3 %9,5 % 12,0 %13,7 %

37Mitjana 271 139 58
29,0 % 17,3 %44,9 % 29,3 %

170Baixa 275 271 118
79,4 %45,6 % 57,1 % 59,0 %

(% sobre tipologia lingüística de l’escola)
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Aquesta taula reflecteix i complementa les relacions presentades a les
taules anteriors. El grau de correlació, expressat per la V de Cramer, és
0,18. A mesura que augmenta el percentatge de l'alumnat catalanoparlant a
l’escola, més alt és el nivell socioprofessional deis seus pares, la qual cosa
s’explica per la relació entre Ilengua familiar, grup socioprofessional i mo-
del d’escola.

Relació entre titularitat jurídica de l’escola i condició lingüística familiar

TAULA 41

Titularitat jurídica
de l'escoia

Escola
estatal

Escola
privada

Grups de condició
lingüística familiar

Catalanoparlant 235 .  579
71,1 %28,9 %

Bilingüe més catalá 7220
21,7% 78,3 %

Bilingüe més castellá 12452
70,5 %29,5 %

Castellanoparlant 205 237
46,4 % 53,6%

(% sobre grups de condició lingüística famiiiar)

El grau de correlació (V de Cramer) és 0,18. Mentre que els castella-
noparlants es reparteixen gairebé equiiibradament entre l'escoia estatal i la
privada, la resta de grups están més representats  a aquesta última, encara
que el grau de correlació no és gaire gran. Aqüestes dades, pero, no són
generalitzables: són dades de mostra.

Relació entre titularitat jurídica de l'escoia i origen deis pares

TAULA 42

Titularitat jurídica de l'escoia

Escola
estatal

Escola
privada

Origen
deis pares

Nadius 200 553
41,8 % 58,1 %

19672Mixtos
20,6 %15,1 %

202206Immigrats
21,3%43,1 %

(% sobre titularitat Jurídica de l'escoia)
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La V de Cramer d'aquesta taula és 0,23.
A l’escola privada predominen els alumnos filis de pares nascuts a

Catalunya. A l'escola estatal, en canvi, hi ha una proporció equilibrada d'a-
lumnes filis de pares nadius i de pares immigrants.

Relació entre titularitat jurídica de l’escola i situació socioprofessional

TAULA 43

«
',1
ITitularitat jurídica de l’escola )
il
I!

Escola
estatal

Situació socio
professional

Escola
privada

Alta 20 133
4,0 % 12,7 %

1.1
420Mitjana 85
40,2 %17,0 %

491Baixa 393
79,0 % 47,0 %

(% sobre titularitat jurídica de l’escola)

Mentre que a l’escola estatal predomina el grup socioprofessional baix,
a I escola privada hi ha un percentatge gairebé equilibrat entre el grup socio
professional mitjá i el baix.

Leseóla privada, a diferencia de l’estatal, és de pagament i  relativa-
ment selectiva a nivell economic. Observen que la  V de Cramer (0,33) és

oran que la de les correlacions de titularitat jurídica de l’escola amb
condició lingüística familiar i amb origen deis pares (vegeu les taules 41

Professors

del prí^es'^^^'^ primer lloc les dades referents  a la tipología lingüística

TAULA 44

Tipología lingüística
del professorat Nombre d’escoles

Molt catalana
Bastant catalana
Bastant castellana
Molt castellana

43
,9
2
0

Recordem un cop més que aqüestes proporcions són fruit del disseny
de la mostra i no poden extrapolar-se.
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A continuació presentem detalla del repartiment de la tipología lin
güística del professorat per modela d’escola, zona lingüística i titularitat
jurídica de l'escola.

Relació entre tipología lingüística del professorat i model d'escola

TAULA 45

Tipología lingüística del professorat

Molt
castellana

Molt
catalana

Bastant
castellana

Bastant
catalanaModel d'escola

Catalanització
máxima

Catalanització
mitjana

Cataianització
mínima

2 0 016

017 1 0

2 010 6

(les xifres corresponen al nombre d'escoles)

Hi ha relació (V de Cramer = 0,31) entre model d'escola i  tipología
lingüística del professorat. Les escoles de catalanització máxima i mitjana
es caracteritzen per teñir un professorat molt caíala, a les escoles de cata
lanització mínima la tipología lingüística del professorat és més repartida.

Relació entre tipología lingüística del professorat, model d’escola
i zona lingüística

TAULA 46

Zona A Zona B Zona C
Tipología
lingüística

del professorat
Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.
máx. mitj. mín. máx. mitj. mín. máx. mitj. mín.

Molt catalana
Bastant catalana
Bastant castellana
Molt castellana

6 6 55 5 2 5 6 3
2 1 0 3 0 0 11 1
2-, 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 00 o o o o

(les xifres corresponen al nombre d'escoles) 1

La distribució del professorat per zones lingüístiques i per model d’es
cola, completa la informació presentada a la taula anterior.

Observem que a les zones B i C les escoles tenen un professorat en
conjunt molt caíala, mentre que a la zona A la tipología lingüística del pro
fessorat está més repartida.
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A les zones B i C els mitjans humans de qué dísposa l’escola de cata-
lanització mínima permeten una incorporació més intensa del catalá. També
a la zona A leseóla de catalanització mínima té possibilitats —més reduí-
des— de fer-ho.

Aqüestes dades les hem d’interpretar amb una certa reserva peí fet
que, per exigéncies de la tria d'escoles, en la zona A vam haver de rebut-
jar-ne bastante de catalanització mínima (la majoria publiques) perqué no
havien fet tres anys d’ensenyament del catalá, condició indispensable per
poder formar part de la mostra.

Recordem. a més, que en determinar la tipología lingüística dél pro-
fessorat vam considerar inclosos en la mateixa categoría els catalanopar-
lants i els castellanoparlants que saben parlar en catalá.

Relació entre tipología lingüística del professorat i titularitat jurídica \

TAULA 47

Titularitat jurídica de l’escola
Tipología

lingüística
del professorat

Escola
estatal

Escola
privada

Molt catalana
Bastant catalana
Bastant castellana
Molt castellana

17 26
2 7
2 0
0 0

[les xifres corresponen al nombre d'escoles)

El grau de correlació (V de Cramer) és 0,16.
L’escola pública és Túnica que inclou una tipologia lingüística del pro

fessorat «bastant castellana» i pensem, per tant, que és Tescola que té
més dificultats a Thora d’incorporar el catalá a Tensenyament, fonamental-
ment a la zona A (vegeu les observacions de la taula 34, on s’expressa la
relacio entre titularitat jurídica, model descola  i zona lingüística).

6.3. Conclusions generáis

L alumnat i el professorat de les escoles de catalanització máxima són
majoritanament catalanoparlants (70,5 % d’alumnes  i 89 % de professors
aproximadament). Predominen les famílies de situació socioprofessional
mitjana (48,1 %) i nascudes a Catalunya (66,7 %).

Aqüestes escoles tenen una experiencia relativament Marga d'ense-
nyament en catalá (de més de 15 anys en alguns casos; Texperiéncia és

® Ij® zones A i B que a la C). La major part són privades
(77,77 /o), sorgides a iniciativa de sectors molt identificables  amb la Men

gua I la cultura catalanes i disposades a assumir els riscos que compor-
taya la falta d un estatut legal del catalá a Tescola. A la zona A són totes
privades —de Barcelona ciutat—, la qual cosa també s’explica peí predo-
mini numeric que te quest tipus d’escola a la ciutat (83,5 %). A les zones B
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i C també h¡ ha representadas escoles estatals, peí fet que aquesta titula-
ritat jurídica hi té un pes més gran (57,7 % i 75,6 %, respectivament).

Peí que ja hem apuntat anteriorment, les actituds de la comunitat esco
lar són favorables.

Tot i tractar-se descoles de catalanització máxima, en alguns casos
l'ensenyament de la lectura i l’escriptura s’ha fet en la Mengua que triaven
les famílies i el castellá és present, en certa mesura, en l’ús públic.

La condició lingüística de l’aiumnat i del professorat a les escoles de
catalanització mitjana és predominantment catalana (55,5% i 94,4 %, res
pectivament). Hi ha més presencia del grup socioprofessional aix (58,8%)
i  la meitat deis matrimonis són nascuts a Catalunya.

Aqüestes escoles se sitúen, peí que fa a les condicions lingüístiques,
en una posició intermedia entre les de catalanització máxima i les de mí
nima.

L'experiéncia de catalanització d’aquestes escoles és més recent, si
bé més de la meitat havien emprés aquest procés abans del decret de
l’any 78. La diferencia cronoiógica no és tan marcada per zones com a les
escoles de catalanització máxima. ●

La meitat d'aquestes escoles són públiques, si bé  a la mostra no n'hi
ha cap a la zona A, per les mateixes raons que hem manifestat en referir
nos a les escoles de catalanització máxima.

Els promotora de la catalanització són els pares  i els mestres (sobre-
tot aquesta; tal vegada per la influencia i prestigi que té el mestre a les
zones B i C).

L'actitud de la comunitat escolar és bona.
El conjunt de les escoles presenta una gamma molt variada de pro

grames, que responen a la situació específica de cada escola. La major part
deis alumnes ha aprés de llegir i escriure en castellá. En aquest model
d'escoles hi ha un terg d’escoles en vies de catalanització máxima.

A Íes escoies de catalanització mínima, hi predominen els alumnes cas-
tellanoparlants (46,3%), pero també n’hi ha forga de cataianoparlants
(35,8%); peí que fa al professorat, i a diferencia del que suceeix a les
escoles de catalanització máxima i mitjana, en qué el professorat es gaire-
bé totalment catalanoparlant, en aqüestes escoles hi ha una tipología lin
güística més variada (55 % molt catalá, 33 % bastant catalá i 12 % bastant
castellá). S’ha de teñir present, pero, que aqüestes dades són condido-
nades per la mostra. Per a un coneixement de la tipología lingüística del
professorat a tot Catalunya, vegeu Mestre (1981), on, segons un estudi
realitzat el curs 1977-78, es diu que la proporció de mestres catalanopar-
lants d’EGB i Preescolar de Catalunya era del 52 %. ,

Quant a la situació socioprofessionai, hi ha un predomini de les fami-
lies del grup socioprofessional baix (70,1 %). En relació a  l’origen deis
pares, els grups de nadius i immigrats hi són representáis, amb un predo
mini d’aquests darrers (34,9 % i 43,2 %, respectivament).

La meitat de les escoles d’aquest grup van comengar a fer classes de
catalá abans de la publicació del decret de l’any 78; no n’hi ha cap, pero,
que faci més de deu anys, havent estat la zona C la més tardana a iniciar
aqüestes classes. Hi ha un cert predomini de Pescóla privada sobre la
pública (56 % i 44 %, respectivament), molt semblant al percentatge glo
bal que les escoles privada i pública tenen en el conjunt de Catalunya
(53,6% i 46,4%, respectivament).

Tres escoles de les zones B i C están en vies de catalanització total o
parcial, la qual cosa ve facilitada per la composició lingüística de l’alumnat
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i del professorat de les escoles d’aquestes zones. Les altres escoles no
s’han decidit a catalanitzar l’ensenyament per raons diverses, les princi
páis de les quals son la condició lingüística de l'alumnat (a les zones A i B)
i  la manca de professors preparats per fer l’ensenyament en catalá. Aqües
tes raons, en alguns casos, no es corresponen amb la realitat soclolingüís-
üca i els mitjans humans de qué disposen, expressats a les taules 36 i 44.
L’actitud envers les classes de catala és, en general, bona.

Els factors que més es relacionen amb el model d’escola
son la tipología lingüística del professorat (tal vegada la més

Influent), la condició lingüística familiar i la titularitat jurídica de l’escola.
Aqüestes relacions responen, pero, a una situació d’inici del procés de cata-
lanització i no són generalitzables de manera absoluta. A tall d’exemple
direm que, després de quatre anys de vigencia del decret, bastante escoles
publiques han adoptat el model de catalanització máxima o mitjana fins al
punt que ara com ara aquest sector, en el total de Catalunya, supera lleuge-
rament el privat (28,8 % i 21,76 %, respectivament). Les escoles publiques
de les zones B i C, més representados que a la zona A i amb unes condi-
clons més favorables (tipología lingüística deis mestres i deis alumnes),
són les que han orientat el procés de manera diferent.

En general, podríem dir que les relacions observados a la nostra mostra
reflecteixen les condicions més favorables sense les quals era difícil d’i-
niciar el procés de catalanització, tot just publicat el decret (recordem
que eren escoles que ja havien incorporat, amb anterioritat a l'aparició del

decr^, el catala a l’ensenyament).
De l'análísi que hem fet de les escoles de catalanització mínima i te-

nint en compte les circumstáncies actuáis es pot deduir que la incorporació
el catal^a, si més no a nivell parcial, és més un problema de voluntat de
equip docent que no pas de manca d’altres condicions objectives que

I  impossibilitin; les actituds deis pares són, en general, favorables (fins
on hi ha majoria d’alumnat de Mengua familiar castellana):

1 estábilitat del professorat es garanteix actualment si Leseóla incorpora
un programa d’aquestes característiques; són poques les escoles que tenen
una tipología lingüística del professorat que siguí bastant castellana.

■a la nostra
mostra
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7. ACTITUDS

7.1. Descripció deis resultáis de les enquestes d’actituds

A continuació oferim les dades de les enquestes d'actituds enfront del
catalá i del castellá i les puntuacions que se’n deriven, així com les rela-
cions entre les actituds envers cada una de les dues Mengües.

Detall de les respostes a les enquestes d'actituds envers el catala
i envers el castellá

Les dues relacions que presentem en les taules 48  I 49 —per ordre
decreixent de percentatges de les respostes favorables— mostren els re-

TAULA 48

Resposta en %

Pregunta Total Cat Bll. Cast.

19. M'agrada (o m'agradaria) parlar el ca
tala Sí 95,1 98,9 96,3 87,2

18. El catalá és una Mengua que sona ma-
lament

20. M’agrada sentir parlar el catalá .

12. És desagradable aprendre el catalá .

17. El catalá, només l'han d'estudiar els
catalans

11. Em sembla bé que tots els nens de
Catalunya estudiVn el catalá .

13. És inútil aprendre el catalá perqué se-
gurament no el faré servir mal .

14. Hauríem d'esforgar-nos tots per fer
servir més el catalá

16. Vise a Catalunya i per aixo he de co-
néixer, estudiar i parlar el catalá .

15. És més important aprendre anglés o
francés que no catalá

No 96,7 95,5 89,394,1

86,5Sí 97,9 95,994,3

94,8 90,7 85,9No 91,5

92,1 87,5No 90,5 91,4

89,6 85,1Sí 88,3 89,8

80,289,9 88,8No 86,9

78,287,9Sí 84,8

77,089,9 83,6Sí 84,8

80,0 86,0 75,2No 79,5
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sultats de les preguntes de l’enquesta d’actituds envers el catalá i envers
el castellá, i n’expressen el percentatge de respostes favorables envers
totes dues llengües, en general i per grups de Mengua familiar.

A l’enquesta d'actituds envers el catalá, les respostes en blanc —ex-
closes com sempre— en cap cas no superen el 2,1 %, mentre que a l'en-
questa d’actituds envers el castellá són una mica més altes, pero en cap
cas no superen el 5,7 % del total.

1

JAULA 49

Resposta en %

Total Bil. Cast.Cat.Pregunta

23. El castellá, només l'haurien d'aprendre
i estudiar els qui parlen castellá .

28. És avorrit aprendre el castellá

27. El castellá és una llengua fácil d'a
prendre 

21. El castellá és una llengua bonica .

24. M’agrada sentir parlar el castellá .

25. A Catalunya s’haurlen d'estudiar altres
idiomas abans que el castellá .

22. Tots els catalans han de saber parlar
el castellá

29. El castellá s’hauria d'ensenyar a tots
els paTsos

No 87,5 88,4 89,1 84,9

88,7 94,5No 85,0 78,6

Sí 79,6 86,9 91,384,1

89,5 98,6Sí 83,2 72,8

Sí 84,4 94,276,5 64,0

80,3No 71,9 67,5 71,1

64,7Sí 63,4 63,0 62,9

65,4Sí 53,7 62,258,5

26. El catalá és més important que el cas
66,433,8 48,0tellá No 45,7

30. Els catalans haurien de parlar menys
en castellá 60,143,8 33,1 49,6No

Resultáis globals de les actituds en catala i en castella

JAULA 50

Envers el
catalá

Envers el
castellá

Actitud favorable 1.317
85,6 %

707
45,9 %

Actitud neutra 211 778
13,7 % 50,6 %

54Actitud desfavorable 11
0,7 %

7,748

3,006

3,5 %

3,947

4,163

Puntuació mitjana

0„-i

Nota: Recordeu que les puntuacions de les actituds osciHen entre
parágraf 3.2).

10 i -f 10 (vegeu
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En conjunt les actituds desfavorables són molt rares, tant per al catalá
com per al castellá. Les actituds neutres predominen relativament en el
cas del castellá, mentre que en el cas del catalá predominen molt clara-
ment les actituds favorables.

Comentarís sobre la comparació de les dues enquestes

a) A primer cop d’ull s’observa, al nivell general de la mostra, que les
actituds són molt més favorables envers el catalá que no pas envers el
castellá. Tingueu present, pero, que el nombre de catalanoparlants (814)
és més elevat que el de castellanoparlants (442).

A fi de comprovar si aquesta és lunica causa de la diferencia obser
vada hem fet una análisi en funció de la Mengua familiar.

b) Comparant les respostes a les preguntes de parallelisme més
notori (12 i 28, 15 i 25, 20 i 24) per part deis qui parlen la Mengua l’actitud
envers la qual s’está mesurant, observarem que els percentatges són gaire-
bé idéntica, cosa que implica que la favorabilitat de les actituds envers la
Mengua propia és igual en tots dos grups.

c) L’actitud deis bilingües a totes dues enquestes ocupa una posició
intermedia, en general, entre els catalanoparlants i els castellanoparlants.
Pero, envers el catalá, és més propera a la deis catalans que no pas a la deis
castellans; en canvi la seva actitud envers el castellá és més fluctuant.

d) Fent la comparació de les parelles de l’apartat b), quan són con
testadas per part deis qui parlen l’altra Mengua, observarem que els caste-
Manoparlants tenen una actitud més favorable envers el catalá que no pas
els catalanoparlants envers el castellá. Aquest fenomen ratifica en part la
diferencia d’actituds detectada en primer Moc.

e) La presencia de preguntes com la 26, la 29 i la 30, en l’enquesta
del castellá, que no tenen parallelisme ciar en la de catalá i que impliquen
una certa dificultat en la resposta positiva, posa en relleu que una part del
resultat global favorable al catalá deu ser conseqüéncia d'una manca de
parallelisme en els Instruments de mesura.

f) Volem fer notar des d'ara que el fet que en catalá, especialment,
les actituds favorables siguin tan nombrases i amb tan escassa desviació
típica, fa difícil tant la interpretació deis factors que podrien eventualment
explicar-les com la introducció válida d'aquestes mateixes actituds com a
factor que pugui explicar els resultats de les proves de coneixement de
cada una de les Mengües.

Comparació deis resultats referits a les actituds envers les dues llengües

L’observació de la taula següent ens indica que l’actitud envers una Men
gua no pressuposa l’actitud envers l’altra.

Tant aquesta taula de contingencia com la recta de regressió, que
també s’ha calcuiat, donen una significació inferior al 95%, fets que con
firmen el que acabem de dir.

A nivell individual s’ha establert la polaritat d’actituds, definida com
a puntuació de l’actitud envers el catalá menys la puntuado de l’actitud
envers el castellá, i que per tant oscillen entre -t- 20 i —20. El valor rnitjá
de tota la mostra és 3,80 (favorable, dones, al catalá, com calla esperar)
i amb una desviació de 5,2.
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TAULA 51

Envers el catalá

Favorable Neutra Desfavorable

Favorable 611 69 7
39,7% 5.8 % 0,5 %

i Neutra 656 119 3S
0.2 %42,6 % 7,7 % 1;

!
Desfavorable 50 3 1

i:0,2 % 0.1 %3.2 %

(% sobre el total)

(Vegeu també la figura 9)

7.2. Variables que poden explicar les actituds

Peí que hem dit fine ara, l'análisi de les correlacions entre les actituds
i  les variables que podrien contribuir a explicar-les, té un interés limitat,
rao per la qual en fem una exposició concisa.

Sexe i situado sodoprofessional

II Sexe; Tant les actituds envers el catalá com envers el castellá són
lleugerament més favorables en el cas de les nenes (V de Cramer = 0,10,
en tots dos casos).

Situadó sodoprofessional: La correlació és prácticament nuHa (V de
Cramer = 0.06 i 0,08, respectivament per al catalá i per al castellá), encara

f*' ha una lleugera tendencia de i’actitud envers el castellá d’orientar-

I hi favorablement com més baixa és la situació sodoprofessional. Aquest
tenomen és visible en comparar les mitjanes de polaritat d’actituds segons
els grups de situació socioprofessional:

Crup alt
Crup mitjá
Grup baix

4,83
4,70
3,08

ole Scheffe al 95 % no considera significativa la diferencia entre
eis grups alt i mit¡a.

Origens deis alumnes i deis pares

Les actituds envers ei catalá deis alumnes filis de matrimonis nadius
son lleugerament més favorables que les deis filis de matrimonis mixtos i,
encara, ms d aquests són més favorables que les deis filis de matrimonis
immigrats. En el cas de les actituds envers el castellá succeeix el fenomen
invers.
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TAULA 52

Crups d’actituds
envers el catala

Crups d'actituds
envers el castellá Mil

Origen
deis pares Neutra Desf. Neutra Desf. polaritatsFav. Fav.

Nadius 688 65 0 263 445 45
5,648,6 % 0,0 % 34,9 % 59,1 % 6,0 %91,4 %

30 142 122 4Mixtos 236 2
3,2445,5 %88,1 % 11,2 % 0,7 % 53,0 % 1,5%

91 9 254 153 1Immigrats 308
0,90

75,5 % 22,3 % 2,2 % 62,3 % 37,5 % 0,2 %
!

Grau de
correlació Ve™, = 0,16 Vc„™, = 0,19 í

I
(% sobre grups d’origen deis pares)

El test de Scheffe aplicat a les polaritats destria el grup de nadius del
grup d’immigrats, pero estableix com a no significativa la relació del grup
de mixtos i els altres dos.

Peí que fa a l'origen deis alumnes s’observa un fenomen paraHel i de
grau de correlació encara més feble (V de Cramer  = 0,12 per a les actituds
envers el catala i 0,07 per a les actituds envers el castellá).

Condicions lingüístiques familiar, ambiental i global

TAULA 53

Condicions lingüístiques

Actituds Familiar Ambiental Clobal

Envers el
catala

Envers el
castellá

Polaritat

0,24 0,20 0,24

— 0,38 — 0,38— 0,36

0,41

(taula de coeficients de correlació, expressats en R de Pearson)

és a dir, com més catalanes— son lesS’observa que com més altes
condicions lingüístiques familiar, ambiental i global, més favorable és l'ac-
titud envers el catala i tant més desfavorable envers el castellá.

Com es pot veure, les correlaclons de les condicions lingüístiques amb
les actituds envers el castellá sempre son més elevados que les correspo-
nents amb el catalá, cosa que s’expllca peí fet que la dispersió de les acti
tuds envers el castellá era més gran que la de les actituds envers el catalá
(vegeu també la figura 10, pág. 86).
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Hi ha una relació considerable entre la condició lingüística familiar i
la polaritat d’actituds, la qual cosa és el resultat de les dues correlacions
de condició lingüística familiar amb les actituds envers el catalá i el caste-
llá per separat.

Donem a continuació les mitjanes de polaritat per ais diferents grups
de condició lingüística familiar:

TAULA 54

X

Catalanoparlants
Bilingües més catalana
Bilingües més castellana
Castellanoparlants

5,6
4.3
3,0
0.6

Observem que totes les mitjanes de polaritat són positivos, és a dir,
que indiquen una actitud més favorable al catalá que no pas al castellá,
cosa que es relaciona amb el que s'ha dit al parágraf 7.1.

Dades referidas a ¡'escola

Model d’escoia: No s’obsérven grans diferencies d’actitud peí que fa al
model d’escoia, com s'aprecia en les V de Cramer (envers el catalá és igual

f  i envers el casto lá 0,15), tot i que a mesura que augmenta la cata-
lanització de l’escola augmenten les actituds favorables envers el catalá i
disminueixen les actituds favorables envers el castellá.

Aixo es reflecteix en la polaritat d’actituds, que sempre és favorable
al catalá:

JAULA 55

Model d'escola Mitjana de polaritat

Catalanització máxima

Catalanització mitjana

Catalanització mínima

5.2

3.9

2,5

Tipoiogies Üngüistiques de la classe, de ¡'escola  i del professorat:

JAULA 56

Tipoiogies lingüístiques

ProfessoratClasseActituds Escola

Envers el
catalá

Envers el
castellá

0,02 **0,07* 0,09

0,080,12 0,15
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Noteu la baixa correlació en tots els casos, expressada en V de Cra-
mer. Així i tot, s’observa que les actituds favorables envers el catalá aug
menten a mesura que creix la catalanització i inversament amb les actituds
envers el castellá.

El mateix s'observa en les correlacions de les tipologies lingüístiques
esmentades amb la polaritat d’actituds.

Titularitat jurídica de ¡'escola: La relació entre la titularitat jurídica i
l'actitud envers el catalá és baixa (V de Cramer 0,15), i s’observa que
a l'escola privada les actituds son una mica més favorables.

En el cas del castellá aquesta relació ni tan sois és significativa.
Zona lingüistica: també amb la zona lingüística la correlació és baixa (V de
Cramer = 0,11 en el cas del catalá i 0,07 en el cas del castellá). S’observa,
pero, que les actituds favorables envers el catalá augmenten en I’ordre
següent: zona C - zona B - zona A. En el cas del castellá l’ordre s’inverteix.

Aixó es manifesta en la taula següent:

TAULA 57

Mitjana
d’actitud
catalá

Mitjana
d’actitud
castellá

deMitjZona
lingüística polaritat

8,3 3,6 4,8Zona A

Zona B

Zona C

3,67,7 4,0

4,3 2,97,2

Podem dir, en resum, que les actituds es polaritzen més com més
gran és la presencia de població castellanoparlant.

El test de Scheffe, finalment, agrupa les zones B  i C. La raó d’aquest
fenomen aparentment contrari al que es podría esperar és que el major
contacte de grups lingüístics sensibilitza més la població.

7.3. Analisi global deis factors que expliquen les actituds

S’ha dut a terme una análisi de covariáncia entre les variables referidos

a les actituds i les que semblava que podien contribuir més a explicar-ne la
variáncia.

Després del que hom ha dit ais punts anteriors és lógic esperar que
les actituds, tal com han estat mesurades, tinguin una relació molt débil
amb el conjunt d’elements proposats per a la seva explicació, coni es veü
fácilment peí valor baix que prenen els coeficients de correlació múlti
ple (Rm). ,

La condició lingüística familiar i l’ambiental tenen un cert pes en la
determinació de les actituds, i actúen en el sentit que hom podría esperar:
com més catalana és cada una d’aquestes condiciona lingüístiques, mes
favorable és l’actitud envers el catalá i menys favorable l’actitud envers el
castellá, i com més castellana és cada una d’aquestes condiciona lingüís-
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Figura 9

ACTITUDS ENVERS EL CATALA I ENVERS EL CASTELLA
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Figura 10

ACTITUDS ENVERS EL CATALA I ENVERS EL CASTELLA
EN FUNCIÓ DE LA CONDICIÓ LINGÜÍSTICA FAMILIAR
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TAULA 58

Actitud envers
el castella

Polaritat
d’actituds

Actitud envers
el catalá

Variable 13 3Categoría B A B A í

Condició
lingüística
ambiental

0,14 0,016 —0,28 —0,044 0,31

Zona A
Zona B
Zona C

Zona
lingüística

0,55 —0,51
—0,05—0,03

—0,59
0,11 0,180,16

0,62

Condició
lingüística
familiar

**
—0,10 —0,009 0,160,15 0,010 I

Tipología
lingüística
classe

**
—0,18 —0,021 0,06 0,010 —0,15

Nadius
Mixtos
Immigrats

0,23 —0,28Origen deis
pares 0,10*0,08 *0,11 ** 0,13 0,55

—0,51 0,14

Model
d’escola 0,08*0** —0,10 —0,0070

0,4980,4250,324R,

tiques, més favorable és l’actitud envers el castella i menys favorable l’ac-
titud envers el catalá.

En canvi, la zona lingüística i la tipología lingüística de la classe actúen
en sentit invers al que hom podría esperar d'antuvi: ho indica el signe ne-
gatiu en el cas de la tipología lingüística de la classe i  la taula de desvia-
cions ajustadas (A) per a la zona lingüística. Una hipótesi per a l’explicació
d’aquest fenomen podría ésser la següent: en els llocs on la llengua propia
és en relativa minoría, és més fácil tenir-h¡ actituds molt favorables i més
aviat desfavorables envers l’altra, mentre que els subjectes que pertanyen
a la llengua majoritária, en no sentir-se en situació conflictiva, matisen més
les seves actituds (vegeu també les figures 11 i 12, pág. 88).

¡I

7.4. Conclusions

Podem dir, en general, que els alumnes mostren actituds decidida-
ment favorables envers totes dues Mengües.

Els seus criteris son forga horhogenis i no hi ha, per tant, factors que
creín entre els escolars fortes divergéncies d’opinió. Les valoracions, po-
sitives, son bastant independents de les condicions i situacions en qué es
troba cada nen.

Els factors més determinants de les diferencies d'opinió envers el
catalá son per aquest ordre: la tipología lingüística de la classe, la zona
lingüística, la condició lingüística familiar i l'ambiental. Ais medis on la
proporció de catalanoparlants és més baixa (zona lingüística i classe) la

87



Figura 11

PES RELATIU DEIS FACTORS QUE CONDICIONEN L'ACTITUD ENVERS EL CATALA
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Figura 12

PES RELATIU DELS FACTORS QUE CONDICIONEN L’ACTITUD ENVERS EL CASTELLA
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Ilengua es percep com a més amenagada i, per tant, les actituds envers
ella son més decidides i favorables.

Els factors més determinants de les diferencies d’opinió envers el
castellá son: la condició lingüística ambiental i la zona lingüística. Com
més castellana és la condició lingüística ambiental, més favorables són les
opinions envers el castellá. La zona lingüística intervé en sentit invers al
catalá: les actituds més favorabies són a ia zona C, on aquesta Ilengua
és menys present i les possibilitats de conflicte són més febles; altres
factors, com la menor sensibilització al fet cultural catalá a les zones ru-
rals, també podrien influir-hi.

Els factors més determinants de la polaritat d’actituds són, per aquest
ordre: la condició lingüística ambiental, la zona lingüística, la condició lin
güística familiar i la tipología lingüística de la classe. Sembla que el pa-
per de la condició lingüística ambiental contradigui aquí el que hem dit
anteriorment sobre la presencia de la Ilengua en el medi amb referencia
a la zona lingüística i a la tipología lingüística de la classe. L’explicació
es troba en el carácter específic de la variable avaluada per nosaltres, que
fa referencia, sobretot, a l'ús individual que el nen fa de les llengües. L’ex
plicació és que a mesura que augmenta l’ús que el nen fa del catalá (lec
tura d’historietes, comunicacions escritas i oráis, televisió en catalá, etc.),
més polaritzat está a favor d’aquesta Ilengua, ja que aixó també pressuposa
una sensibilització cultural per a la ¡lengua que es dona al seu entorn més
immediat.

Els alumnes catalanoparlants están més polaritzats que els castellano-
parlants; llurs actituds favorables envers el catalá van acompanyades d’un
nombre més significatiu d’actituds neutres envers el castellá. Podríem
trobar una explicació també en la superior sensibilització envers la seva
Ilengua, en situació d’inferioritat enfront del castellá.

Si d’una banda és cert que els nens, per raó de l’edat, no han cristal-
litzat encara del tot les seves actituds, d’una altra les tensions creades en
una situació de conflicte lingüístic es reflecteixen en la poblado escolar,
com ho demostren treballs realitzats a d’altres medis amb alumnes d’edat
semblant (Lambert-Tucker, 1972). Els resultats del nostre treball no deixen
pas entreveure que, en el moment actual i amb la nova política educativa,
hi hagi tal conflicte, ans, al contrari, fan palesa una bona predisposició a
l’aprenentatge.

Treballs fets a casa nostra (ICE de la UPB, 1981) amb adolescente i
amb adults corroboren aquesta predisposició envers el catalá i el castellá.
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8. ESTIMACIONS DEIS PROFESSORS

El treball amb les estimacions deis professors té tres finalitats:

Introduir una variable de referencia que servís per a neutralitzar
posteriorment ei factor de la capacitat general d’aprenentatge en
i’estudi deis resultats obtinguts en cada una de Ies dues llengües.
Aquesta és la finalitat de la variable anomenada, justament, capa
citat general d’aprenentatge.
Obtenir un instrument extern de validació de les nostres proves i
albora teñir una referencia sobre el grau relatiu d’exigéncia deis
professors en cada una de les dues llengües. Aqüestes referéncies
s'obtindran posteriorment quan es relacionin les variables conei-
xement (subjectiu) del catalá i coneixement (subjectiu) del castellá
amb les puntuácions obtingudes a les proves.
Comprovar, com a pas previ a la utilització d’aquests factors sub-
jectius, que no están excessivament influíts per factors externs
de difícil justificació.

a]

b)

c)

8.1. Capacitat general d’aprenentatge .

TAULA 59

Nombre d'alumnesQualificació %

Molt bo 264 17,2
475 30,9Bo

37,5Normal
Deficient
Molt deficient

577
12,4191

30 2,0

Noteu ia dissimetria de la distribució precedent, on s’inclouen més
molt bons i bons que no pas deficients i molt deficients, cosa que indica
que l’estándard de mesura és inferior a la mitjana real.
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8.2. Relació entre capacitat general d’aprenentatge i factors diversos

Sexe

Els mestres atorguen una capacitat general d'aprenentatge lleugera-
ment superior a les nenes (V de Cramer = 0,10).

|i

Situado socioprofessional

Els mestres atribueixen una capacitat general d’aprenentatge més gran
ais filis de pares amb situació socioprofessional més alta:

If,

i'

í

TAULA 60

Capacitat general d'aprenentatge
Situació socio- 
professionai Molt bona Deflclent Molt deficlentNormalBona

Alta 050 58 37 8
0.0 %32,7 % 37,9 % 24,2 % 5.2 %

6Mitjana 120 168 162 49
9.7 % 1.2%23,8 % 33,3 % 32.1 %

236 125 20Baixa 92 359
28,4 % 43,1 % 15,0 % 2,4 %11.1 %

(% sobre cada grup de Situació socioprofessional)

I

Condició lingüística familiar

Els mestres concedeixen una capacitat general d’aprenentatge més
alta com més catalana és la condició lingüística familiar:

TAULA 61

Capacitat general
d’aprenentatge X de la CLF

Molt bona
Bona
Normal
Deficient
Molt deficient

65,86
66,47
61,06
44,58
42,00
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Model d'escola

TAULA 62

Capacitat general d’aprenentatge

Model
d'escola Normal Deficient Molt deficientMolt bona Bona

Catalanització
maxima

175 55 683 171
11,2 % 1,2 %16,9 % 34,9 % 35,7 %

Catalanització
mitjana

160 200 50 794
9,8 % 1,4 %18,4% 31,3 % 39,1 %

Catalanització
mínima

1787 144 202 86
16,0 % 3,2 %16,2 % 26,9 % 37,7 %

% sobre Model d’escola

Hi ha una relació molt patita entre la capacitat general d'aprenentatge
i el model d’escola (V de Cramer, 0,08), cosa que fa que els grups de ca
pacitat apareguin tots representats en els modeis d'escola d’una forma
forga equilibrada.

Tal vegada les diferencies es troben en les categories de deficient i
molt deficient.

En general podem afirmar que les diferencies deis resultats entre els
modeis d'escola dependran molt poc de la capacitat general d’aprenentatge.

Les relacions entre las variables aparegudes al parágraf 8.2 s'han d'in-
terpretar a la llum del que s’ha dit en el parágraf 5.2.

8.3. Valoracions subjectives del coneixement del catalá i del castellá

Les valoracions subjectives queden indicadas a la taula següent:

TAULA 63

Coneixement
(subjectiu) Del catalá Del castellá

Molt bo 11,8 %
35,1 %
33,4 %
16,5 %
3,2 %

12,5 %
35,5 %
37,7 %
12,1 %
2,3 %

Bo
Regular
Deficient
Molt deficient

Observen el parallelisme de les dues distribucions a la taula anterior,
que més endavant serán comparados amb els resultats realment obtinguts
a les proves.

També és interessant d'assenyalar que aquest parallelisme de valora
cions deis mestres es produeix igualment a nivell individual, com ho mos-
tra la següent taula de polaritats subjectives.
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TAULA 64

Polaritat
subjectiva SignificatFreqüéncies en %

— 3 0.1 %

1,6 %

16,8 %

(millor el catalá)— 2

— 1

(igual , tots dos)0 55,8 %

+ 1 23,3 %

2,1 %

0,2 %

(millor el castella)+ 2

+ 3

8.4. Relació entre les valoracions subjectives del coneixement
del catalá i del castella i diverses variables

Com a dades complementáries, i amb la finalitat d’illustrar les conclu-
sions anteriora a la llum deis resultáis de la nostra prova, hem establert
algunes correlacions, les V de Cramer de les quals expressem a con-
tinuació:

TAULA 65

Coneixement
(subjectiu)
del catalá

Coneixement
(subjectiu)
del castella

Polaritat
subjectiva

Condicíó lingüística
familiar

Zona lingüística

Model d’escola

Capacitat general
d’aprenentatge

0,18 0,08 0,25

0,100,12 0,10

0,190,080,10

0,12

Aquests índexs de correlació són més aviat baixos (encara que lleuge-
rament més alts en el cas del catalá, com calía esperar) i permeten de
suposar que els mestres avalúen en funció del seu context escolar més
immediat, sense punts de referencia objectius basats en un context gene
ral de tot Catalunya, com es comprovará quan s'establiran les correlacions
entre aqüestes mateixes variables i les puntuacions objectives.
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9. RELACIONS ENTRE PROVES I PUNTUACIONS

En aquest capítol presentarem les característiques generáis de les
distribucions obtingudes en cada una de les proves, en les puntuacions
globals, així com les correlacions entre les unes  i les altres. Aixo ens
permetrá d'establir el grau d'adequació entre el disseny de les proves i els
nivells que s’hi han de mesurar, i ens permetrá de concloure si les puntua
cions globals que se'n deriven reflecteixen d’una manera escaient els as-
pectes que es pretén d’avaluar.

9.1. Analisi de la normalitat i de la variabilitat en les diverses proves

Normalitat

S’entén per normalitat el grau de semblanga entre la distribució ob-
tinguda i la distribució ideal corresponent a una corba de Gauss. Aixo s'ha
mesurat mitjangant dos parámetres; la kurtosi (que mesura el grau d’apla-
nament o d’elevació de la corba) i la skewness (que en mesura el grau
de simetría), els valors ideáis deis quals és zero.

Les proves amb major grau d’asimetria han estat les següents:

TAULA 66

Expressió oral (castellá)
Comprensló oral 2 (castellá)
Comprensió oral 1 (catalá)
Expressió escrita (castellá)
Comprensió oral 1 (castellá)
Comprensló lectora 1 (catalá)
Comprensió oral 2 (catalá)
Comprensló lectora 1 (castellá)

— 2.1
— 2,0
— 1.6
— 1,5
— 1.3
— 1.3
— 1,2
— 1,1

Totes les proves anteriora (llevat la de Comprensió oral 2 - catalá) te
ñen una kurtosi alta. També la hi té la prova següent:

Ortografía (catalá)

Totes les altres proves poden considerar-se de distribució normal.

— 1.0
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Variabilitat

S’entén per variabilitat l’extensió de la distribució sobre l’escala de
mesura. La millor mesura de la variabilitat és la desviació típica, la qual,
en principi, ha d’ésser com més gran millor. Les proves que destaquen per
llur escasea variabilitat son les següents:

TAULA 67

Prova On-I

Expressió oral Ccastellá)
Comprensió lectora 1 (castellá)
Comprensió oral 1 [castellá)
Comprensió lectora 1 [catalá)
Fonética (castellá]
Comprensió oral 1 (catalá)

7.2
12.1
13,9
15.2
15,5
15,7

9.2. Análisi de l’adequació entre nivells previstos i nivells obtinguts

A continuació examinarem les mitjanes obtingudes en cada una de
les proves, amb la finalitat de mostrar l'adequació de l’escala que se’n
deriva a la realitat que es mesura.

TAULA 68

Puntuacions mitjanes

Nom de la prova Catalá Castellá

Comprensió lectora 1
Comprensió lectora 2
Fonología
Interferéncies 1
Interferéncies 2
Expressió escrita
Comprensió oral 1
Comprensió oral 2
Ortografía
Expressió oral
Fonética

84,442
51,205

81,222
48,637
63,288
47,210
62,528
61,027
86,954
76,894
58,305
62,695
78,987

42,716
66,405
76,656
83,833
87,122
70,160
91,488
79,830

Quan una desviació típica es combina amb una mitjana descentrada
en l'escala de mesura poden presentar-se problemas en un deis sectors
extrems, en els quals no es fa una dispersió suficient, per manca d’ele-
ments de la prova prou difícils o prou faciis.

En aquest sentit hem calcuiat x ± cr„_i. Els valors més allunyats deis
máxims de l'escala han estat els següents:
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TAULA 69

Comprensió oral 2 (catala)
Comprensió oral 2 (castellá)
Comprensió oral 1 (catala)
Fonética (catala)
Fonología (catala)

116,6
112,4
110,4
109,3
107,8

9.3. Conclusió general

En general les proves eren fáciis en relació ais nivells reais que s’han
trobat; ens ho indica que les mitjanes son, en general, molt altes. Com a
conseqüéncia, gairebé totes les corbes tenen la mateixa orientació; son,
amb més o menys grau, asimétriques negativos, o siguí, esbiaixades cap
a l’esquerra. Aquesta característica de moltes de les proves s’explica peí
fet que algunes d’elles tenen més aviat el carácter de proves de segona
Mengua, és a dir, que les domina un escolar que la té com a propia (per
exemple, comprensió oral 1 i 2, fonética, fonología, comprensió lectora 1
i expressió oral).

La variabilitat i la normalitat són, en general, suficients. Les proves, en
conjunt, són forga adequades a la finalitat perseguida, encara que alguns
aspectes podrien perfeccionar-se per a una eventual aplicació posterior.

9.4. Correlació entre proves homologues

Qualsevol prova de Mengua té uns componente propiament lingüística
i uns altres d’extralingüístics (memoria, atenció, capacitat de raonament,
etcétera). Aqueste darrers han de limitar-se al máxim, car en cas contrari
podría arribar a anullar-se la validesa d’una prova.

Com més gran siguí la correlació entre les proves homologues en ca-
talá i en castellá, més podrem sospitar que hi han intervingut els factors
no lingüística. Amb tal finalitat s’ha calcuiat el coeficient de correlació de
Pearson entre les proves homologues, amb el resultat següent:

TAULA 70

Prova R

Comprensió lectora 2
Expressió escrita
Comprensió oral 2
Ortografía
Comprensió lectora 1
Comprensió oral 1
Interferéncies 2
Interferéncies 1

0,54
0,35
0,35
0,24
0,11
0,05 "
0,02 *

— 0,28

Són notables les correlacions obtingudes a comprensió oral 2, a ex
pressió escrita i, sobretot, a comprensió lectora 2. En canvi, les proves d'in-
terferéncies, especialment la primera, que té negatiu el coeficient R, sem
blen especialment desproveídes de componente extralingüístics.
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Correlació entre les diverses proves d’una mateixa llengua

En les proves de llengua catalana, l’índex de correlació de Pearson
entre parells de proves oscilla entre 0,803 i 0,275. A continuació s’expres-
sen els parells que ocupen les posicions extremes (taula 71).

En el cas del castellá els índexs oscillen entre 0,638 i 0,066. A conti
nuació s'expressen també els parells que ocupen les posicions extremes
(taula 72).

9.5.

TAULA 71

Index de
correlacióParells de proves de catalá

Expressió escrita / Ortografia
Comprensió oral 1 / Comprensió lectora 1
Fonología / Comprensió oral 1

0,803
0,631
0,629

Interferéncies 2 / Comprensió lectora 2
Interferéncies 1 / Comprensió lectora 2
Fonología / Comprensió lectora 2

0,280
0,276
0,275 l í(i

!
f

TAULA 72

índex de
correlacióParells de proves de castellá

Expressió escrita / Ortografia
Comprensió lectora 1 / Expressió escrita
Comprensió lectora 1 / Comprensió oral 1

0,638
0,459
0,458

Interferéncies 1 / Ortografia
Interferéncies 1 / Interferéncies 2
Interferéncies 1 / Comprensió oral 2

0,168
0,166
0,066

Si s'observen Íes característiques de les proves que han obtingut un
índex de correlació més alt es veurá que participen d’algunes de comunes
(com és ara ei pes de l'ortografia en ia valoració de l'expressió escrita o,
en ei cas dei catalá, el pes de la fonologia en la prova de comprensió
oral 1). En canvi, la comprensió lectora 2 del catalá, que es correlaciona
bé amb l’homologa castellana, es correlaciona molt malament amb les
altres del catalá, fet que confirma la proporció alta de componente extra-
lingüístics a qué ja ens referíem a l’apartat anterior.

En el castellá, en general, els índexs de correlació són menors que en
el cas del catalá. El component ortográfic de l'expressió escrita torna a
palesar-se en la seva correlació amb l'ortografia.
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9.6. Puntuacions globals

Els resultáis globals han estat els següents:

TAULA 73

Catalá Castalia Polaritat

64,750 71,018 — 6,267X

Puntuació global 1
17,429 11,557 17,947a

57,332 74,611X

Puntuació global 2
17,095 9,349a

En aquest cas també s’ha mesurat la normalitat, la variabilitat i l'ade-
quació de l’escala, que son més importants que les de cada prova en par
ticular, puix que trebaliem amb les puntuacions globals gairebé exclusi-
vament. Les conclusions son les següents:

a) La puntuació menys simétrica ha estat la puntuació global 1 cas-
tellá (s = 0,648).

b) La variabilitat és relativament baixa en les proves de castellá, com
s’observa en les desviacions típiques corresponents.

c) Peí que fa a l’adequació de l’escala, noti’s que en cap cas x ± 1,Sa
no ultrapassa 100 ni 0.

La consideració conjunta de les mitjanes i de les desviacions típiques
permet d’arribar a les conclusions següents:

a) Els resultáis de castellá són molt més bons que els de catalá.
Aixo pot interpretar-se de dues manares: o que les proves de
catalá eren objectivament més difícils o que el coneixement del
castellá és realment més bo. Al parágraf següent mirarem de do
nar resposta a aquesta disjuntiva.
La comparació de les desviacions típiques ens indica que els
nivells de coneixement del castellá són molt més homogenis que
els del catalá.

La desviació típica de la polaritat, que és relativament petita, sug-
gereix la presencia notable de factors personáis lligats a la capa-
citat d’aprenentatge, que fan que, fins a un cert punt, els bons
resultáis en les dues proves vagin plegáis.
Per confirmar aquest fenomen s'ha calcuiat el coeficient de corre-
lació entre les puntuacions globals 1 de catalá i de castellá, i ha
donat un valor de 0,28. Aquest coeficient no solament no és nega-
tiu (cosa que indicaria que més coneixement d’una Mengua implica
menp coneixement de l’altra), sinó que és positiu  i amb un valor
notablement alt atesa la naturalesa de les variables.
Tot plegat ens confirma la necessitat d’introduir la capacitat gene
ral d aprenentatge com a factor d’análisi sense el qual els resul
táis no podrien ésser interpretáis correctament.
Peí que fa a les puntuacions globals 2, que inclouen les proves
oráis que només eren fetes per alumnes que no tenien la Mengua

b)

c)

d)
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en qüestió com a propia, observem que en el cas del castellá hi
ha una mitjana més alta que la de la puntuació global 1 corres-
ponent, mentre que en el cas del catalá es dona el fenomen in-
vers. Considerant les dades de les puntuacions mitjanes de les
diverses proves (vegeu parágraf 9.2), ens adonem que, amb gran
diferencia, la prova d’expressió oral és la que presenta un contrast
més gran (91,488 — 62,695 = 28,793). Mentre que entre els alum-
nes de parla catalana els dominis actiu i passiu del castellá són
equiparables, entre els alumnes de parla castellana hi ha grans
diferencies entre l’un i l’altre.

9.7. ParaHelisme de les proves

Amb la finalitat de ratificar que el grau de dificultat de la prova de
catalá i el de la de castellá són equiparables, com va establir-se a la prova
previa (vegeu 2.3, s'ha fet un estudi similar amb els dos conjunta de pun
tuacions en catalá deis catalanoparlants i de puntuacions en castellá deis
castellanoparlants.

Les dades d’aquests dos grups són les següents:

i

TAULA 74
i)

Catalá Castellá

442814n

73,04

12,07

73,29

11,17

X

a„-

.(

Realitzats els cálculs pertinents obtenim:

Diferencia de mitjanes
Significació

El nombre elevat de casos ha fet que la diferencia fos significativa: cal,
dones, investigar la magnitud d'aquesta diferencia. Amb aquesta finalitat
s’han calcuiat els intervals de confianga al 95 % per a cada una de les
mitjanes, a partir de la t de Student Fisher i segons la fórmula

0,25
> 99 %

íi

i

A = t
x/n —1

Els resultats han estat:

Puntuació de catalá deis catalanoparlants
Puntuació de castellá deis castellanoparlants

En el cas més desfavorable la diferencia de les mitjanes reais seria

(75,29 -F 0,77) —(73,04—1,13) = 2,15 punts

= ± 0,77
= ± 1,13
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La conclusió és, dones., que les dues proves son molt paral-leles i que,
en conseqüéncia, el zero de la polaritat de puntuacions pot ésser interpre-
tat com una mesura bastant acurada de l'equivaléncia de nivells de conei-
xements avaluats per les dues proves.
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10. PUNTUACIONS DE LES PROVES DE LLENGUA

L’objectiu més important del nostre treball és determinar la importan
cia deis factors que expliquen els resultats obtinguts en ambdues llengües
i en la polarització.

Per acomplir aquest objectiu establim tres nivells básics d'análisi, que
van deis aspectes més generáis ais més específics.

El primer nivell d’análisi —de relacione simples— té com a objectiu
determinar el grau de correlació d’aquells factors que es mostreo signifi-
catius en els resultats de les proves a nivell de la mostra general. Les
técniques d'análisi utilitzades en aquest nivell son el coeficient de correla
ció de Pearson —quan es tracta de variables quantitatives— i  l'análisi de
variáncia d’una sola dimensió —per a variables qualitatives. Per ais factors
que presentin totes dues característiques, qualitativa i quantitativa, apli-
quem ambdues técniques.

El segon nivell d'análisi —de relacione múltiples— té com a objectiu
determinar la importáncia relativa deis factors que s'han mostrat signifi-
catius en els resultats d’ambdues llengües a nivell de la mostra general.
Ens dirá, per exemple, si el model d’escola és més important que ia Mengua
familiar o que la tipología lingüística de l’escola.

El tercer nivell d’análisi —de relacions múltiples— es proposa el ma-
teix objectiu que el segon, pero treballant només amb les diverses catego-
ries de Mengua familiar i model d’escola. La técnica estadística utilitzada
en els nivells segon i tercer és, básicament, l’análisi de covariancia.

10.1. Relacions simples

Sexe, origens i situado socioprofessional

Sexe

No hi ha relació entre aquesta variable i la puntuació en catala. En
canvi, la puntuació en castellá deis nens i de les nenes presenta una dite-
réncia significativa, pero molt petita: és major el coneixement del castelia
per part de les nenes de la mostra. Tots dos grups están polaritzats a favor
del castellá.
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TAULA 75

Puntuació global 1

Polaritat de
puntuaclonsCatalá Castellá

Variables Categories F FFX X X

Sexe Nen 64,66
64,84

69,42
72,78

— 4,75
— 7,94Nena 0,042 33,26 12,17

Origen de
l’alumne

Origen
deis pares

Nadius
immigrats

Nadius
Mixtos
Immigrats

65,63
52,81

70,72
74,07

— 5,14
—21,2616,63 4,91 27,26

73,13
66,27
48,20

69,41
73,19
72,55

3,71
150,41 196,726,92 — 6,91

—24,34

Situació
sociopro-
fessional

Alta 76,13
71,66
58,69

75,37
71,99
69,74

0,75
18,23 — 0,33

—11,04
76,06Mitjana

Baixa
147,01

Origen de l’alumne

Es mostra també com a variable correlacionada: els nadius obtenen
més bona puntuació en catala i els immigrats mes bona en casteiia. Pero
l'origen de l’aiumne té'més infiuéncia en els resultats en catalá: la dife
rencia entre els dos grups en els resultats en castellá és tan baixa que el
test de Scheffe els agrupa. La polaritat és favorable al castellá en tots dos
casos, pero aquesta és molt més gran per ais immigrats.

Origen deis pares

Aquest factor crea diferencies molt acusades en els resultats en cata-

o castellá són moderades. En els resultats en catalá, el test de
bchetfe no considera significativa la diferencia entre els grups de nadius i
el de rnixtos. Lúnic grup polaritzat a favor del catalá és el de nadius, bé
que molt poc.

Situació socioprofessional

Els diferents grups socioprofessionals creen diferencies en els resul
tats en una i altra Mengua. Aquest factor pesa més en els resultats en
catala que no pas en castellá. L’únic grup polaritzat a favor del catalá,
minirnament, es I alt. Les categories alta i mitjana queden agrupades en
la polaritat, segons el test de Scheffe.
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Condicions lingüístiques

TAULA 76 I

Puntuació global 1

Polaritat de

puntuacionsCatalá Castalia l'f

Variables Categories F F Fr X r X rX

Condició

lingüística
familiar

Catalanoparl.
Bil. més cat.
Bil. més cast. 60,81
Castellanoparl. 48,82

73,28
72,23 320,11 0,61 71,56 16,82 —0,17

74,11
73,03

69,08 4,20
0,67 502,88 0,70

—13,29
—24,21

'íCondició

lingüística
ambiental

Molt catalá
Bastant catalá
Bastant castellá 62,62
Molt castellá 45,44

71,66
74,03 361,55 0,63 69,62 44,68 —0,25

73,68
74,18

62,75 8,90
4,40 709,17 0,78

—11,06
—28,74 1

Condició
lingüística
global

Molt catalá 73,80
Bastant catalá
Bastant castellá 63,03
Molt castellá 49,09

68,68
69,57 338,10 0,64 72,54 21,45 —0,20 — 2,96 577,53 0,75

73,57
73,48

5,12

—10,53
—24,39

(Vegeu també figures 13 i 14)!

i'!iI

Condició lingüística familiar

Aquest factor influeix en els resultats en catalá molt més que en cas
tellá. o hi ha diferencia significativa entre els catalanoparlants i els bilin
gües més catalans quant ais resultats en catalá i en la polaritat. Peí que
fa ais resultats en' castellá, no hi ha diferencia entre els castellanoparlants
i els bilingües més castellans, i queda en una situació poc definida el grup
de bilingües més catalans. Els coeficients de correlació també indiquen que
hi ha una relació intensa entre aquest factor i els resultats en castellá (el
carácter negatiu de la correlació en castellá indica que a mesura que
augmenta l’ús del catalá a la familia baixen els resultats en castellá).

!
í
'I
l!
líj

ll
:!i

I

Condició lingüística ambiental

Mostra una relació intensa amb els resultats en ambdues llengües,
pero més notable amb els resultats en catalá i polaritat que no pas en
castellá. El coeficient de correlació corrobora la relació alta amb el catalá
i amb la polaritat i la relació moderada amb el castellá. El test de Scheffe
agrupa les categories molt catalá i bastant catalá en els resultats en cata
lá, i en castellá agrupa les categories molt castellá i bastant castellá.
Sorprén que en els resultats en catalá la mitjana del grup bastant catalá si
guí superior a la del grup molt catalá: aixo pot ser degut a la interferencia
d'altres factors com la zona lingüística, la situació socioprofessional, etc.
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Figura 13

MITJANES DE PUNTUACIONS GLOBALS 1 CATALA I CASTELLA
PER A CADA GRUP

DE CONDICIÓ LINGÜISTICA FAMILIAR
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Figura 14

MITJANES DE POLARITAT DE PUNTUACIONS PER A CADA GRUP
DE DIVERSES VARIABLES
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Condició lingüística global

Aquest factor es mostra altament correlacionat amb els resultats en
catalá i polaritat i poc relacionat amb els resultats en castellá (el mateix
que passa amb la condició lingüística familiar i ambiental), la qual cosa
és normal si tenim present que és una mitjana ponderada de totes dues. El
test de Scheffe confirma aixó perqué, tot i que separa els quatre grups en
els resultats en catalá i en la polaritat, agrupa bilingües més catalans, bi
lingües més castellans i castellanoparlants en els resultats en castellá.

I>

1
Escola

TAULA 77

Puntuació global 1

Polaritat de
puntuacionsCatalá Castellá

Variables FCategories X F F X rr X r

Zona

lingüística

Zona A
Zona B
Zona C

66,30
63,10
64,59

74,45
70,60 50,26
67,56

— 8,14
— 7,49 12,76
— 2,97

4,42*

Modei
d'escoia

Cataian. máx.
Catalan. mitj.
Catatan, mín.

76,53
64,88 301,67 0,54 70,14 57,63 —0,26 — 5,25 673,73 0,70

74,95

67,62 8,90

53,84 —21,10

Titularitat ju- Escola estatal
rídica escola Escola privada

Tipología
lingüística
de l’escola

Molt catalana
Bastant catal.
Bastant cast.

56,98
68,67 171,55

67,75
72,66 64,56

—10,76
— 3,99 50,54

Molt castellana 44,54

73,03
65,96 220,18
58,42

68,61
72,24 16,35
72,33
73,80

4,41
— 6,27 340,93
—13,90
—29,25

Tipología
lingüística
de la classe Bastant cast.

Molt castellá

Molt catalá
Bastant catal

6,12
á

67,98
71,86 26,69
72,79
75,03

74,11
69,07 317,51
56,13
43,67

l

— 2,79 591,92
—16,75
—31,36

Tipología
lingüística
professorat Bastant cast.

Molt castellana

Molt catalana
Bastant catal.

— 4,03
—10,73 86,62
—33,00

70,11
74,13 17,32
74,94

66,08
63,40 54,11
41,94

Zona lingüística

Mentre que aquest factor no intervé significativament al 99 % en els
resultats en catalá, els resultats en castellá sí que varíen en funció de la
zona lingüística. A totes les zones hi ha una polaritat favorable al castellá.

Peí que fa al catalá, el test de Scheffe separa la zona A de la B, pero
mostra no significatives les diferencies entre A  i C i entre B i C. Amb rela-
ció a la polaritat, les zones A i B resulten agrupadas.

L'explicació d’aquests resultats tal vegada está en la diferent compo-

í
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sició de les zones lingüístiques peí que fa a factors com situació socio-
professional, condició lingüística, etc.

Model d'escola

És un factor que influeix d’una manera considerable en el coneixement
d'ambdues llengües, pero pesa més en el cas del catalá que no en el del
castellá (compareu les dues F Ratio, així com la dispersió de mitjanes).
Aixo és fa encara més palés amb la polaritat, on la relació és molt més
alta. En les escoles de catalanització máxima i mitjana els resultats son
molt més equilibrats en totes dues llengües, mentre que en les de catala-
nitzacló mínirtia hi ha un desequilibri notori. Un altre aspecte interessant
és el cas de l’escola de catalanització mitjana, que, malgrat que en teoria
dona una importancia similar a totes dues llengües, obté a la práctica una
polaritat negativa, és a dir, un coneixement més gran del castellá.

(Vegeujtambé figures 14 i 15, págs. 104 i 111.)

Titularitat Jurídica de l’escola

A l escola privada s’assoleixen millors resultats que a l’estatal en amb-
dues llengües, pero aquesta diferencia encara és més gran en el cas del
catala, és a dir, hi ha una relació més estreta en aquest cas (compareu
les F Ratio). Una possible explicació d’aquest fenomen es pot trobar en
els factors socials i de Mengua familiar: el fet que els resultats en les
dues^ llengües siguin més alts en l’escola privada podria deure’s a una
presencia més gran deis grups socioprofessional alt i m¡t¡a en aquesta
(que com ja s’ha vist influenciaven els resultats) i el fet que la polaritat
(favorable al castellá en tots dos casos) sigui més gran en l’escola esta
tal s explica peí major nombre de castellanoparlants i. potser també, per la
menor catalanització. Vegeu, tanmateix, el pes de la titularitat jurídica un
cop neutralitzats aquests factors (10.2).

Tipología lingüística de l’escola

És un factor que influeix fortament en els resultats en catalá i en la
polaritat, mentre que té molt poca influencia en els resultats en castellá.
En aquests darrers, el test de Scheffe agrupa els tres tipus d’escola de
menys del 75 % de catalanoparlants. Observeu que només en les escoles
amb més d’un 75 % de catalanoparlants la polaritat és a favor del catalá.

Tipología lingüística de la classe

^  Aquest factor és, en general, un reflex de l’anterior, per la qual cosa
s obtenen uns resultats parallels. Es poden fer, dones, les mateixes obser-
vacions, nomes tenint en compte que la relació és encara més estreta per
qué es tracta d un context més immediat a l’alumne.
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Tipología lingüística del professorat

Aquest factor es correlaciona amb els resultats en totes dues Men
gües, pero més íntimament en el cas del catalá. Cal dir, pero, que és una
variable que influeix menys que les dues anteriors (compareu les F Ratio),
la qual cosa es pot explicar per la rao que la gran majoria de la mostra
pertany al primer grup.

i

Actituds

TAULA 78

Puntuació global 1i|

Polaritat de
puntuacionsCastelláCatalá 1

Variables F F FCategories r X rX r X

Actituds
envers
el catalá

Favorable
Neutra
Desfavorable

— 5,25
—11,70 17,27 0,14
—23,64

66,48
54,64 48,08 0,27
51,18

Actituds
envers
el castellá

—11,25Favorable
Neutra
Desfavorable

73,63
68,75 35,20 0,23 — 2,60 61,22 —0,33
69,27 6,29

Polaritat
d’actituds 0,34

Hi ha una certa reiació entre els resultats en una i altra Mengua i les
actituds envers la mateixa. En tots dos casos aquesta correlació és molt
moderada. Peí que fa a la polaritat, les actituds envers el catalá determi
nen una correlació molt feble; en canvi, les actituds envers el castellá en
determinen una de més apreciable. La reiació entre polaritat d’actituds i
polaritat objectiva és moderada. S’observa una certa tendencia caracterit-
zada peí fet que com més gran és la polaritat d’actituds, és més gran també
la polaritat de resultats, i del mateix sentit, com ho indica la R de Pearson.

p

Estimacions

Capacitat general d’aprenentatge

Influeix altament en els resultats en ambdues Mengües i molt poc en
la polaritat. En aquest punt totes les categories de la variable apareixen
agrupades peí test de Scheffe.

Coneixement (subjectiu) del catalá i del castellá

Hi ha una reiació entre els resultats en cada Mengua i  l’estimació cor-
responent deis professors. El que és important de remarcar és que tots

107

i.S-.,.



TAULA 79

Puntuació global 1
Polaritat de

puntuacionsCatalá Castellá

Variables Categories F FF XX X

Capacitat
general
d'aprenentatge Normal

Deficient

Molí bona
Bona

80,09
74,59
67,77
61,82
54,96

— 4,54
— 3,73
— 6,82
—12,12
—13,40

75,55
70,86
60,95
49,70

Molí defic. 41,56

9,58126,92 150,19

Coneixement Molt bo

(subjectiu] Bo
del catalá Regular

Deficient
Molt defic. 43,32

78,77
71,07
61,78
51,33

— 0,86
— 2,71
— 8,11
—12,69
—12,69

147,45 21,53

Coneixement Molt bo

(subjectiu) Bo
del castellá Regular

Deficient
Molt defic.

— 9,61
— 5,85
— 5,05
— 7,54
— 7,37

81,61
75,33
67,50
61,72
52,74

2,68 *184,29

els grups de coneixement del catalá están polaritzats a favor del castellá,
fins i tot els molt bons.

El test de Scheffe considera significativa la diferencia entre les cinc
categories proposades, tant peí que fa al catalá com al castellá. Aixo, j'un-
tament amb el carácter progressiu de les mitjanes respectivos, representa
una bona vaiidació de Íes proves aplicades.

La comparació de les mitjanes de cada una de les categories a Íes
dues llengües ens indica que els mestres valoren no solament els nivells
de coneixements, sino també factors que hi son aliens, com és ara i’esforg
fet per l'alumne en relació al seu punt de partenga familiar i ambiental:
per aixo ei catalá resulta puntuat amb benignitat relativa, segurament quan
les circumstáncies no són propicies.

JAULA 80

Puntuació global 1
Categories del
coneixement

(subjectiu)
respectiu

CastelláCatalá

X X aa

Molt bo 81,62
75,34
67,51
61,72
52,74

7,9978,77
71,07
61,79
51,34
43,33

10,86
8,52Bo 13,41

Regular
Deficient
Molt deficient .

10,04
10,92
13,90

16,32
16,57
16,73
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L’análisi de les desviacions típiques de cada una de les categories
indica que els camps de puntuacions coberts per cada una de les catego
ries se sobreposen molt, cosa que sembla indicar una diversitat de criteris
d’una escola a l'altra quan els professors han hagut de classificar llurs alum-
nes en les categories proposades sense cap punt de referencia objectiu,
tal com es desprén de la taula anterior.

Generalització deis resultáis

La finalitat del treball és, com s’ha dit a bastament, determinar la in
cidencia deis factors en els graus d'aprenentatge del catalá i del castellá.
Amb aquesta finalitat ha estat dissenyáda la mostra i s'han escollit les
variables. Pero el material recollit permet de fer una primera aproximació
a la descripció de la distribució deis diferents nivells de coneixement a tot
Catalunya. Aixo no pot fer-se, com ja s'ha indicat, per una generalització
automática deis resultats.

Cal teñir present que cada un deis nou subconjunts emprats per al
disseny de la mostra hi ha estat representat en proporcions molt diferents:
la millor aproximació será, dones, la realització d'una mitjana ponderada
en qué els factors ponderáis siguin Justament els quocients entre les esco
les totals del subconjunt (vegeu parágraf 4.8) i les sis escoles de la mos
tra per a cada un deis subconjunts. Aquests factors ponderáis són els que
s'expressen a la taula següent;

■ I!

TAULA 81

Zona CModel d’escola Zona A Zona B

Catalanització máxima

Catalanítzació mitjana

Cataianització mínima

9,17 19,33

37,67

17,17

19,50

294,67

I'
21,83

83,33 66,33

Abans de donar els resultats obtinguts amb aquesta operació, cal in
dicar les limitacions d’aquesta extrapolació:

Els criteris de classificació de les escoles segons el grau de cata
lanització emprats per a l’elaboració de la mostra no coincideixen
exactament amb els que es donen per a l’estadística general d'es-
coles (vegeu 4.8).
Va ésser exclosa de la mostra, i, per tant, no pot influir en les
dades de l’extrapolació, una serie d’escoles de característiques  es
peciáis, com consta al parágraf 4.5.
Van ésser exclosos del treball els alumnes amb una antiguitat
petita a l’escola, com s’explica al parágraf 3.2.

1)

2)

3)
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T I

4) Cada una de les submostres, essent una proporció distinta deis
subconjunts corresponents, dona lloc a intervals de confianza dife
rente per ais seus parámetres mitjans.

5) Una extrapolació més acurada s'hauria de fer a partir de propor-
cions d'alumnes; no posseint aquesta dada, hem hagut de treba-
llar amb proporcions d’escoles.

Petes aqüestes observacions, presentem els valora estimats de pun-
tuació global 1 catalá i puntuado global 1 castellá. Donem el percentatge
corresponent a cada interval de puntuacions, així com la puntuado mitjana:

TAULA 82

Puniuació global 1

CastelláCataláInterval

0,000-10 0,02
0,042,3811-20
0,048,8821-30

31-40
41-50
51-60

0,6012,63
2,0215,60
8,2320,48
19,77
34,96
32,61

18,1561-70
15,4171-80

81-90
91-100

6,13
1,720,32

74,5054,73

Observeu que els resultats generalitzats difereixen notablement del
castellá al catalá. El nivell general de coneixement del catalá hi queda
molt per sota, com correspon a una situado en qué els resultats favora
bles són circumscrits a un grup molt limitat d’escoles.

(Vegeu també la figura 16, pág. 111.)

Conclusions

Aquesta primera análisi descobreix unes relacions molt generáis a
nivell de tota la mostra i per la seva naturalesa és limitada ja que no eli
mina la influéncia que certes variables poden teñir entre si. Permet, si
més no, d’obtenir una primera aproximació sobre ia importáncia relativa
que els factors tenen en els resultats i estableix la hipótesi de trebali per
a l’análisi conjunta de tots els factors.

Peí que fa ais resultats en catalá, les variables que es mostren més
correlacionades són les condicions lingüístiques de l’alumne, l’origen deis
pares, la situado socioprofessional, la capacitat general d’aprenentatge, el
moael d escola, la tipología lingüística de Pescóla i de la classe i la titu-
laritat jurídica. D'altres variables, com l’origen de l'alumne, la tipología
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Figura 15

MITJANES DE PUNTUACIONS GLOBALS 1 CATALA I CASTELLA
PER A CADA MODEL D’ESCOLA
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lingüística del professorat i les actituds envers les Mengües, semblen teñir
una correlació moderada. El sexe i la zona lingüística son variables que no
s’han mostrat significatives al 99 %.

Peí que fa ais resultats en castellá, I'única variable que es pot consi
derar molt correlacionada és la capacitat general d’aprenentatge. L’origen
de l’alumne i l’origen deis pares no s'han mostrat gairebé gens correlacio-
nades i tota la resta de variables tenen un grau de relació moderat.

Pora de la capacitat general d’aprenentatge, les actituds, el sexe i la
zona lingüística, totes les altres variables tenen un pes molt més gran en
la determinació deis resultats en catalá que no pas en la deis resultats
en castellá.

La polaritat és globalment sempre favorable al castellá. Només en
certes categories d’alguns factors apareix una polaritat favorable al catalá,
i sempre mínima o moderada. Podríem considerar les següents categories:
origen deis pares nadiu, situació socioprofessional alta, condició lingüís
tica familiar catalanoparlant i bilingüe més catalá, condició lingüística am
biental molt catalana i bastant catalana, condició lingüística global molt
catalana, escola de catalanització máxima, tipologia lingüística de la classe
molt catalana. Els factors que produeixen major polaritat a favor del castellá
són les condicions lingüístiques i les tipologies lingüístiques molt caste-
llanes.

Aquesta análisi ens permet de veure que el castellá és a Catalunya
una Mengua el coneixement de la qual no depén de cap altre factor que
no sigui la capacitat general d’aprenentatge, com seria amb qualsevol Men
gua normal, mentre que el coneixement del catalá depén de molts altres
factors, com les condicions lingüístiques individuáis, Pescóla, l’origen, etc.,
característica propia d’una Mengua irregular en el seu ámbit territorial.

Si considerem com a bilingües equilibrats els que obtenen una polari
tat entre -b 10 i —10, les condicions més típiques són: fill de nadius o
mixtos, de situació socioprofessional alta o mitjana, de condició lingüís
tica catalana o bastant catalana, que vagi a una escola de catalanització
maxima o mitjana mb un tipologia lingüística (escola, classe i professor)
molt catalana o bastant catalana. La conclusió és que, al nostre nivell de
resultats, la polaritat mínima, és a dir, el bilingüisme equilibrat, és fona-
mentalment propi de l’alumne catalanoparlant i en ambient catalá.

10.2. Relacions múltiples (mostra global)

A la vista deis resultats de les relacions simples exposades al pará-
grat anterior, vam fer la tria de les variables independents que havien
d entrar a I estudi de les relacions múltiples. Per causa de les limitacions
de capacitat de I ordinador vam haver d’optar entre introduir la zona lin
güistica o la situació socioprofessional, que eren dues de les que mostra-
ven menor correlació, i en aquest sentit vam fer una prova igual que la que
s exposara a continuació, peró amb la variable situació socioprofessional.
El resultat fou que aquesta variable no es va mostrar significativa (com
tampoc no s ni mostra, en algún cas, la zona lingüística) peí qual motiu
vam optar per introduir-hi la zona lingüística, que és, a més, una de les
variables basiques per a l’establiment de la mostra.
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Taula d’estadístics relatius a la mostra global

TAULA 83

Polaritat

de pun-
tuacionsCatalá Castellá

Variable 3 0 3Categories B A B A

Model
d'escola 0,22 0,064 0,33—0,18 —0,036

Condició
lingüística
ambiental

0,08 0,053 —0,22 —0,098 0,22

Tipología
lingüística
de la classe

* *
—0,02” —0,009 0,200,19 0,133

Condició

lingüística
familiar

ft * **
0,15 0,056 —0,08 0,19—0,020

Nadius
Mixtos

Immigrats

Origen
deis pares

2,11 0,34
0,18 0,08 *1,47 1,06 0,13

— 4,92 — 1,34

Capacitat
general
d'aprenen-
tatge

Molt bona
Bona
Normal
Deficient
Molt def.

8,759,70
3,844,18

0,04*0,54 — 3,02
— 9,98
—17,98

0,39 — 3,35
—11,18
—17,92

Zona A
Zona B
Zona C

Zona
lingüística

0,59 1,20
0,03 ** 0,02 0,03 *

— 1,38
— 0,07
— 0,60

0,09

Titularitat

jurídica de
l'escola

Esc. est.

Esc. priv.
— 2,56 — 2,78

0,18 0,01 ”0,11
1,40 1,53

0,8830,683R, 0,853

(Vegeu també les figures 17 i 18)
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Figura 17

PUNTUACIÓ GLOBAL 1 CATALA. COEFICIENTS 3
(TOTALITAT DE LA MOSTRA)
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Zona lingüística —
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á Condició lingüís
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Figura 18

PUNTUACIÓ GLOBAL 1 CASTELLA. COEFICIENTS 3
CTOTALITAT DE LA MOSTRA]

Model d'escola
Titularitat jui

de l’esco

Zona lingüística

Condició
lingüística
ambiental

J—^Tipol. ling. classe

— Condició lingüís
tica familiar

Capacitat general \
d'aprenentatge

<1. Origen deis pares
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Pes relatiu deis factors que influeixen en els resultáis en catala i castellá

A continuació presentem les taules corresponents al resultat de l'or-
denació decreixent deis coeficients 3. a fi que pugui observar-s'hi la jerar
quía de pesos relatius de cada un en les dues Mengües i en la polaritat:

f

ITAULA 84 ,

Catalá i'
I

Capacitat general d'aprenentatge
Model d'escola

Tipología lingüística de la classe
Origen deis pares
Condició lingüística familiar
Titularitat jurídica de Pescóla
Condició lingüística ambiental
Zona lingüística

0,39
)i

0,22
0,19
0,18
0,15
0,11
0,08 ;

**
0,03

0,853R™,liplo

TAULA 85

Castellá I

Capacitat general d’aprenentatge
Condició lingüística ambiental
Model d'escola

Titularitat jurídica de Pescóla
Zona lingüística
Origen deis pares
Condició lingüística familiar
Tipología lingüística de la classe

0,54
—0,22
—0,18

0,18
0,09
0,08*● ●

**
—0,02

0,683R„úi,ipi.

TAULA 86

Polaritat r

Model d’escola

Condició lingüística ambiental
Tipología lingüística de la classe
Condició lingüística familiar
Origen deis pares
Capacitat general d’aprenentatge
Zona lingüística
Titularitat jurídica de l’escola

0,33
0,22
0,20
0,19
0,13
0,04*
0,03 ** *
0,01

Rp,ó„ 0,883

Cal notar, en primer lloc, que, com es desprén de l'observació de les R
múltiple, el modél global explica molt millor les puntuacions en catalá que
no en castellá:

^  72,8 % de varianga

●> 46,6 % de varianga

Catalá:

Castellá:
Rm = 0,853

R,. 0,683
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En el cas del caíala els diversos factors es reparteixen duna manera
forga equilibrada: hi ha, certament, desnivells^ entre les P més altes i les
més baixes, pero aquests desnivells són petits comparáis amb els del cas-
tellá. En castellá destaca isoladament el factor capacitat general d'apre-
nentatge, molt superior a tots els altres.

Explicacions deis efectes de cada un deis factors

Model d’escola

Observem, en primer lloc, que com més gran sigui el coeficient del
model d’escola, és a dir, com més catalanitzada estigui, més gran será el
rendiment en catalá i més petit en castellá, tal com ho indiquen els signes
deis coeficlents B i p. Aixó queda confirmat peí coeficient P = 0,33 en rela-
ció a la polaritat. En haver-se neutralitzat factors com la capacitat general
d’aprenentatge i la titularitat jurídica, encara destaca més el factor model
d'escola.

Tanmateix, si ens fixem en els valors deis coeficiente B, veurem que
el del catalá (0,064) és molt més gran que el del castellá (—0,036), és a
dir, que el que es guanya en catalá en catalanitzar una escola és molt més
que el que s’hi perd en castellá.

Condició lingüística ambiental

j. coeficiente B per a aquesta variable indica que la con-
dicio lingüística ambiental té, en el cas del castellá (—0,098), un pes
doble que en catalá (0,053). Aixo, unit al que s’ha dit al parágraf anterior,
indica que mentre el model d’escola influeix més en els resultáis de catalá
que en els de castellá, la condició lingüística ambiental actúa més sobre
els resultáis de castellá que sobre els de catalá.

Una possible explicació d’aquest fenomen és que en el si de la socie-
tat catalana la presencia ambiental del castellá és tan gran que la seva in
fluencia en l'aprenentatge d’aquesta Mengua és més determinant que la
de I escola: la majoria d’alumnes de Catalunya aprenen castellá abans que
se is ensenyi a l’escola, mentre que el fenomen invers només es dona en
el segment de la població de parla familiar catalana,

lingueu present, a més, que l’enquesta per a la determinació de la
condicio lingüística ambiental era forgosament fragmentária i que hi ha,
dones, mo ts factors que sens dubte tenen gran influencia i que no hi han
estat recollits.

Tipologia lingüística de la classe

Cal observar en primer lloc que la influencia de la tipologia lingüística
de la classe en els resultáis en catalá és molt elevada:.de tots els factors
es el segon en importáncia, com es desprén de la comparació de les P deis
diversos factors. En canvi en el cas del castellá el pes és prácticament
nul (i de significació inferior al 95 %).

Atés que, com hem dit, la influencia de la condició lingüística ambien
tal en el cas del castellá és més gran, és logic entendre que quedi anul-
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lada la de l'entorn més immediat a l’alumne, mentre que en el cas del
catalá, la manca generalitzada d’un ambient catalá potencia en gran mane
ra la influencia deis factors més immediats a l’alumne, com és ara la tipo-
logia lingüística de la classe.

Com a conseqüéncia práctica cal remarcar la dificultat que suposará
un ensenyament del catalá en la mesura que el nombre d'alumnes catala-
noparlants a la classe faci que el valor de la tipología lingüística de la
classe sigui reduí't.

Condició lingüística familiar

El mateix que s’ha dit al parágraf anterior sobre la tipología lingüística
de la classe, que és un parámetre coHectiu, haurá de repetir-se ara peí
que fa al corresponent parámetre individual.

En el cas del castellá, la condició lingüística familiar té un pes molt
petit (i de significació inferior al 95%), mentre que en el catalá és im-
portant.

El

Origen deis pares

Causa estranyesa de bell antuvi el valor alt que adquireix aquest factor
en el cas del catalá (3 = 0,18), atés que els factors lingüística que hi están
relaciónate ja han estat considérate en altres variables.

En el cas del castellá, a més, el petit pes que li atorga el coeficient
3 = 0,08 (significativa al 95 %) no s'exerceix en el sentit que hom podria
esperar de qualsevol factor lingüístic residual que no hagués quedat reco-
llit per les variables que s’hi refereixen, com podem veure peis valors
que prenen les desviacions ajustadas A.

Molt probablement, dones, el factor origen deis pares arnaga altres
factors socioculturals que no han estat prou recollits per la variable situa
do socioprofessional.

Capacitat general d’aprenentatge

Aquest és el principal factor que explica els resultats, tant en catalá
com en castellá. Aixo indica que l’aprenentatge del catalá no es diferencia
de l’aprenentatge del castellá o de qualsevol altra materia escolar.

Comparant les dues series de coeficiente de desviació ajustada A,
veiem un parallelisme molt notable entre aqüestes, és a dir, que el factor
en qüestió actúa per igual en catalá que en castellá i en el mateix sentit.
Aixó mateix pot deduir-se del pes prácticament nul (3 = 0-04, significativa
al 95 %) que té en l’explicació de la polaritat, és a dir, de les diferencies
de puntuació entre les Mengües.

Zona lingüística

Aquesta variable té molt poca relació amb els resultats en catalá i en
castellá, com s'observa en les 3 corresponents i Mur significació. Tanma-
teix sorprén que, en el cas del catalá, les desviacions ajustadas per a cada
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una de les zones (positiva per a la zona A, prácticament nuHa per a la
zona B i negativa per a la zona C) tinguin un sentit invers al que hom
podria esperar d'antuvi. La manca de significació al 95 % de la 3 correspo-
nent ens impedeix, pero, de treure’n conclusions.

Titularitat jurídica de l'escola

Tant en un cas com en l’altre, aquest factor té un pes molt important
amb relació al que podríem esperar tenint present el caire no lingüístic de
la variable.

Aquest pes s'exerceix sempre en el mateix sentit: el resultat és mi-
llor a l'escola privada, tant en el cas del catalá com en el del castellá. Ho
veiem també reflectit en l’anuHació del coeficient 3 corresponent a la pola-
ritat.

L’explicació hauria de cercar-se segurament en I'estructura mateixa de
l'escola pública, caracteritzada per una alta mobilitat de plantilla i per la
manca de continuítat i de coherencia en el plantejament pedagogic que .
se'n deriva, bé que tampoc no poden excloure's altra mena de factors so-
cioculturals que puguin no haver estat detectats.

10.3. Relacions múltiples (mostres parcials)

Variacions del pes deis factors segons el model d’escola

En catalá

TAULA 87

Cat. Cat. Cat.
mfn.máx. mitj.

Condició lingüística ambiental
Tipología lingüística de la classe
Condició lingüística familiar
Origen deis pares
Capacitat general d’aprenentatge
Zona lingüística
Titularitat jurídica de l’escola

* *
0,12 *
0,06 **

0,07 **—0,03
0,08 * 0,29
0,17 0,15 0,22
0,07* 0,18 0,26
0,62 0,43 0,46
0,05 ** 0,14 0,14

0,00 **0,13 0,19 1

Hmúftlpla 0,734 0,819 0,843

(Vegeu també la figura 19) i

La condició lingüística ambiental no s'ha mostrat gaire significativa
en cap deis tres models d'escola, com en el conjunt de la mostra (ve
geu 10.2).

La tipología lingüística de la classe és un factor que pesa molt més
a l'escola de catalanització mínima que ais altres dos models. A l'escola
on només s'ensenya el catalá com a assignatura té molta importáncia la
jreséncia o abséncia de catalanoparlants a la classe. En canvi, a les esco-
es de catalanització máxima i mitjana sembla que la composició lingüística
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de l’alumnat de la classe no afecta els resultats (encara que cal teñir en
compte que la dispersió de tipologies lingüístiques de la classe en aqueste
dos modeis és molt decantada cap al catalá).

La condició lingüística familiar té un pes semblant a tots tres modeis
d’

l'i

í escola.

L’origen deis pares té un pes decreixent en relació directa amb la ca-
talanització de l’escola. Probablement les condicione socioculturals deis
pares immigrants que porten els filis a l’escola de catalanització máxima no
són del tot equiparables a les deis que els porten a escoles de catalanitza
ció mitjana o mínima.

La capacitat general d’aprenentatge té més pes a l'escola de catala-
nítzació máxima. En aquest model, on totes les condicione són favorables
a l'aprenentatge del catalá, ha de teñir molta importáncia el factor indivi
dual de la capacitat d’aprenentatge.

La zona lingüística no es mostra significativa al model de catalanització
máxima i té poc pes ais altres dos. Sembla difícil de justificar aqüestes
diferencies, peí que Ja s’ha dit sobre la mostra global.

La titularitat jurídica de l’escola compta a favor de l’escola privada
en els models de catalanització mitjana i máxima. Una possible explicació,
a part de les raons que s’han apuntat per a la mostra global, está en el fet
que les escoles estatals tenen una experiencia de catalanització  més
recent. Sorprén que la titularitat jurídica desaparegui com a factor en les
escoles de catalanització mínima, i aixo pot ser perqué les dificultats per
aprendre catalá són iguals a les escoles públiques i a Ies privades.

La capacitat general d’aprenentatge és el factor més important a tots
tres models d’escola. A les escoles de catalanització mitjana i mínima hi ha
més factors que influeixen en els resultats que no pas a la de catalanit
zació máxima i generalment d’una manera més intensa. Com s’ha vist a
la mostra global, la Mengua familiar té un pes menor del que es podia
esperar.

i

?"

'j

lí

(/

ii11

La varianga explicada peis set factors considerats és inferior a Les
eóla de catalanització máxima en compareció amb les altres dues. Aixó
segurament és degut a altres factors no considerats per nosaltres.

En castellá

TAULA 88

Cat.
máx.

Cat. Cat.
mín.mitj.

Condició iingüística ambiental
Tipologia lingüística de la classe
Condició lingüística familiar
Origen deis pares
Capacitat general d'aprenentatge
Zona lingüística
Titularitat jurídica de l’escola

—0,20
—0,01 **
—0,08
0,10*

AA

—0,15 *
—0,15 *
—0,14 *

0,12 **

—0,27
—0,05 **
—0,03

A *

AA
0,06

0,55 0,600,58
0,09 ** 0,24 0,12

A A
0,220,12 0,08

0,647 0,683 0,686Ilíplo

(Vegeu també la figura 21) !
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La condició lingüística ambiental creix en importancia a mesura que
es catalanitza l’escola. A les escoles de catalanització mínima, com que
el castellá ja té una presencia prou gran dins l'escola, no afecta gaire els
resultats el fet que l’alumne usi més o menys el castellá fora. En canvi, a
l’escola dé catalanització máxima, on el castellá només s’ensenya com a
assignatura, compta posltivament que l'alumne empri molt el castellá fora
de la classe.

La tipología lingüística de la classe es mostra poc significativa a les
escoles de catalanització mínima i gens a les altres dues. Cal considerar,
pero, que aquesta variable té poca dispersió a les escoles de catalanitza
ció máxima i mitjana.

La condició lingüística familiar es mostra poc significativa a l’escola
de catalanització mínima i gens a les altres dues.

L’origen deis pares es mostra poc o gens significatiu.
La capacitat general d’aprenentatge té un pes similar ais tres modeis

d’escola.

La zona lingüística té un pes important en l’escola de catalanització mit
jana, una mica menys a la de catalanització mínima i gens a la de máxima.
L’explicació d’aquestes diferencies no és clara.

La titularitat jurídica té un pes important a les escoles de catalanitza
ció máxima i mínima, pero no és significatiu a la de mitjana.

Comparant la varianga explicada peis diferente factors en els tres
modele d’escola, es veu que sempre és més gran amb els resultats en
catalá que no pas en castellá. L’explicació d’aixo pot estar en la incidencia
del castellá en tots els ámbits, que resta influencia ais factors més espe-
cífics que afecten l’alumne i l’escola.

Variacions del pes deis factors segons la llengua familiar

En catalá

JAULA 89

Catalano-
parlants

Castellano-
parlantsBilingües

Model d’escola
Condició iingüística ambientai
Tipologia iingüística de la ciasse
Origen deis pares
Capacitat generai d’aprenentatge
Zona lingüística
Tituiaritat jurídica de i’escoia

0,34 0,21 0,15
—0,06 * 0,15 *0,13

0,10 0,29 0,38
0,05 ** 0,24 0,11
0,55 0,47 0,46« «

0,05 **
0,04 **

0,10 0,07
0,08 **0,14

0,784 0,816Rmúh 0,750ipio

(Vegeu també ia figura 20)

El model d’escola segueix un ordre decreixent d'importáncia per ais
resultats en catalá segons la llengua familiar: pesa molt per ais catalano-
parlants, no tant per ais bilingües i menys per ais castellanoparlants.

La condició lingüística ambiental només és relativament important per
ais castellanoparlants i bilingües. Tenint aquests un contacte limitat o nul
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amb el catalá a la familia, és logic que els seus resultáis en catalá depen-
guin més que no els deis catalanoparlants del contacte que hi tinguin fora
de la familia.

La tipologia lingüistica de la classe és més important per ais castella-
noparlants, compta una mica menys per ais bilingües i encara menys per
ais catalanoparlants. L’explicació d’aixó és la mateixa que hem donat al
parágraf anterior.

L’origen deis pares és un factor no significatiu per ais catalanopar
lants, pero sembla difícil d’explicar que aquest factor tingui més pes per
ais bilingües que per ais castellanoparlants en els resultáis en catalá. Tin
guen en compte el que s’ha dit d’aquesta variable en analitzar la mostra
global.

La capacitat general d’aprenentatge té un pes superior per ais cata
lanoparlants que per ais altres dos grups lingüistics. L’explicació pot estar
en el fet que els factors individuáis pesen més en els qui ja tenen la Mengua
com a propia: mentre que per ais qui parteixen d'una competencia lingüís
tica més precaria compten més els factors de contacte ambiental amb la
Mengua.

La titularitat Jurídica només té influencia en els resultáis deis catala
noparlants i no és significativa per ais altres dos grups lingüistics. Pero per
a tots tres son millors els resultáis a l’escola privada.

La zona lingüística es mostra significativa per ais catalanoparlants,
pero no per ais bilingües i castellanoparlants (recordem que els resultáis
son superiors a la zona A que a la B, i aquests que a la C). Se’ns fa difícil
justificar la diferent influencia d’aquesta variable segons la Mengua familiar.

La capacitat general d’aprenentatge és el factor que més pesa a tots
tres grups. Mentre que el model d’escola és el segon factor més important
en els catalanoparlants, la tipologia lingüística és el segon en els castella-
noparlants i bilingües. Per a aquests dos grups el contacte amb els cata
lanoparlants contribueix molt més a perfeccionar el seu catalá que no pas
la Mengua de l’ensenyament.

En castellá

TAULA 90

Catalano
parlants

Castellano-
Bilingües parlants

Model d’escola
Condició lingüística ambiental
Tipologia lingüística de la classe
Origen deis pares
Capacitat general d’aprenentatge
Zona lingüística
Titularitat jurídica de l’escola

—0,14
—0,24
—0,04 **

-0,14 **
—0,11

—0,25
0,01 *

—0,02 **
0,08 **

● *
0,02**

0,01 0,05 **
0,52 0,58 0,57

0,12 **
*«0,1 0,05

0,16 0,14 0,22

^múl tiple 0,666 0,686 0,705

[Vegeu també la figura 22)
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Figura 19

PUNTUACIÓ GLOBAL 1 CATALA. VARIACIÓ DELS COEFICIENTS 0
SEGONS EL MODEL D’ESCOLA
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Figura 20

PUNTUACiÓ GLOBAL 1 CATALA. VARiACiÓ DELS COEFiCiENTS 3
SEGONS LA LLENGUA FAMILiAR
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Figura 21

PUNTUACIÓ GLOBAL 1 CASTELLA. VARIACtó DELS COEFICIENTS 3
SEGONS EL MODEL D’ESCOLA
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Figura 22

PUNTUACIÓ GLOBAL 1 CASTELLA. VARIACIÓ DELS COEFICIENTS §
SEGONS LA LLENGUA FAMILIAR
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El model d’escola es mostra significatiu per ais catalanoparlants i cas-
tellanoparlants, pero no per ais bilingües. Donat el valor de (3 (—0,14) i la
significació (94,5 %) per a aquest grup, podem suposar que no arriba al
95 % de significació per manca de casos. Una rao per la qual aquest factor
es mostra molt influent per ais resultats en castellá deis castellanoparlants
pot ser per la manca de pes d’altres factors.

La condició lingüística ambiental pesa més en els catalanoparlants
que en els bilingües i més en aquests que en els castellanoparlants. Per
ais qui no utilitzen el castellá a la familia és important la presencia d’a-
questa Mengua en l’ambient exterior.

La tipologia lingüística de la classe no es mostra significativa en cap
deis tres grups de Mengua familiar.

L’origen deis pares no es mostra significatiu en cap deis tres grups.
La capacitat general d’aprenentatge té un pes similar a tots tres grups

de Mengua familiar.
La zona lingüística només és significativa per ais catalanoparlants. A la

zona A els resultats són superiors que a la zona  B i els d'aquesta superiors
ais de la zona C, a causa del major contacte lingüístic amb el castellá a
les zones A i B.

La titularitat jurídica té un pes forga equilibrat per ais tres grups.
En el grup de catalanoparlants hi ha més variables que influeixen en

els resultats que no pas en el de castellanoparlants i bilingües, la qual
cosa s’explica perqué el coneixement del castellá per a aquest primer grup
está en raó directa amb les variadas possibilitats de contacte amb el cas-
tellá fora de la familia.

Els factors que pesen més en el grup de catalanoparlants són: 1) ca
pacitat general d'aprenentatge, 2) condició lingüística ambiental, 3) titula
ritat jurídica, 4) model d'escola i 5) zona lingüística. Per ais castellano-
parlants els factors més importants són, en l’ordre següent: 1) capacitat
general d'aprenentatge, 2) model d’escola i 3) titularitat jurídica: en aquest
grup les variables de caire ambiental mesuradas per nosaltres no compten.
Els bilingües se sitúen en una posició intermedia: els factors que més pe
sen són: 1) capacitat general d’aprenentatge, 2) titularitat jurídica i 3) con
dició lingüística ambiental.

Estudi específic deis qui han fet proves oráis

Puntuacions globals

A continuació presentem les taules corresponents al pes deis factors
a la puntuació global 2 en catalá i en castellá, la qual inclou Ies proves
d expressió oral i fonética realitzades per una submostra d’alumnes de
Mengua familiar castellana i catalana respectivament.

L’ordre d’importáncia deis factors que expliquen la puntuació global 2,
tant en una Mengua com en l’altra és molt similar al deis factors que expli
quen la puntuació global 1 catalá i la puntuació global 1  castellá deis
alumnes de Mengua familiar castellana i catalana respectivament (vegeu
taules 89 i 90).
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TAULA 91

Catalá Castalia

Mostra de

castellanop.

Mostra de

catalanop.

Model d'escola

Condició lingüística ambiental
Tipología lingüística de la classe
Polaritat d'actituds
Origen deis pares
Capacitat general d'aprenentatge
Zona lingüística
Titularitat jurídica de l’escola

0,19 —0,20
—0,27
—0,08 **

0,09 **
0,04 **

0,21
0,31
0,01 **
0,10 **
0,44 0,49
0,07 **
0,11 **

0,17
0,21

Pmúll fple 0,813 0,711

Análisi de l’expressió oral

L’expressió oral té molta importancia ja que és l'índex més ciar de
domini d’una llengua i és en últim terme l’habilitat que permet al parlant
de comunicar-se. És per aixo que hém considerat d'interés fer-ne una aná
lisi específica.

Presentem a continuació la distribució i estadística deis resultats d'ex-
pressió oral en catalá i en castellá:

TAULA 92

Expressió oral (catalá) Expressió oral (castellá)

n = 283 (catal.)
X = 91,49
o = 7,25

n = 226 (casteil.)
X = 62,7
a = 22,59

TAULA 93

Expressió oral

Catalá CastelláInterval

0,90-5 0
0,4 06-10
0,4 011-15

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75 ●
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100

2,2 0
01,8
05,8
03,5
0,44,9
03,5

6,6 0
07,1

6,6 0
4,9 0
7,1 1,4
7,5 2,1
7,1 4,9

11,5 6,4
10,6 20,8
4,9 28,6
2,9 35,3

>< 62,7 91,4

(Vegeu també la figura 23)
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Figura 23

PUNTUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ORAL EN CATALA I EN CASTELLA
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Intervais de puntuacions

Es veu que hi ha una gran dispersió de puntuacions en catalá, i en
canvi una gran concentració ais intervals de puntuacions altes en castellá.
Donades les característiques de Ies proves d’expressió oral, que es poden
considerar unes proves de segona I engua, si agafem la puntuado de 80
com a mesura d’una expressió oral bona, trobem que el 91,1 % deis cata-
lanoparlants enquestats atenyen aquest nivell en castellá, mentre que no-
més un 29,7 % deis castellanoparlants hi arriben en catalá.

Considerant que tots els castellanoparlants havien rebut ensenyament
del catalá els tres cursos anteriors i que una bona part d’ells (62 %) se-
guien un programa de catalanització máxima o mitjana, podem concloure:

a) Que les classes de catalá són poc efectivas per aconseguir un
bon nivell de comunicado oral com ho indiquen Ies dades se-
güents:
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TAULA 94

Puntuació d’expressió
oral (catalá)

Model d'escola crX

Catalanització
máxima

Catalanització

mitjana

Catalanització
mínima

83,27 10,64

20,7462,33

50,89 21,08

És a dir, que el nivell assolit en expressió oral de catalá per part
deis castellanoparlants, fins.i tot a les escoles de catalanització
máxima, és inferior al nivell mitjá assolit en expressió oral de
castellá per part deis alumnes catalanoparlants.

b) Que l’extrapolació a tota la població de Catalunya donarla uns
resultats sensiblement inferiora perqué hi disminuirla el pes deis
alumnes que van a escoles catalanitzades.

Excloem de l’análisi específica de l’expressió oral el castellá perqué
presenta una uniformitat de resultats i una mitjana alta que indica que els
alumnes catalanoparlants dominen el castellá oral independentment de fac-
tors individuáis i ambientáis.

L’análisi de l'expressió oral en catalá ens permetrá determinar el pes
deis factors que hi intervenen. Presentem també les proves d’expressió
escrita i comprensió oral 2 realitzades per la mateixa mostra, amb els va-
lors de 3 per ais diferents factors.

Puntuació global 2 catalá i alguns componente

TAULA 95

Puntuacions

Expressió
oral

Expressió
escrita

Comprensió
oral 2

Model d’escola
Condició lingüística ambiental
Tipología lingüística de la classe
Polaritat d’actituds

Origen deis pares
Capacitat general d’aprenentatge
Zona lingüística
Titularitat jurídica de l’escola

0,160,22 0,01
0,12 0,11 0,21

0,24 0,450,27
—0,01 0,070,03

0,08 0,110,07
0,35 0,300,48
0,05 0,170,03
0,11 0,070,10

0,558 0,8020,751Rmúlt iple
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La capacitat general d'aprenentatge pesa més en l'expressió escrita
que en Ies altres dues proves. Aixo s’explica perqué l’expressió escrita
inclou aspectes molt Iligats ais aprenentatges escolara.

La tipología lingüística de la classe és un factor més determinant en
l’expressió oral que en Ies altres dues proves, cosa que succeeix també
amb la condició lingüística ambiental. La raó d’aixó está en el fet que, de
parlar, se n’aprén amb el contacte directe amb la Mengua.

El model d’escola té molt més pes en l’expressió escrita que en Toral
i no compta en la comprensió oral 2. Com que l’expressió escrita depén
de la instrucció, és lógic que el model d’escola en determini molt els re-
sultats. És logic que aquest factor no influencií els resultats de la com
prensió oral 2 perqué el mínim de catalá passiu que cal per obtenir-hi un
bon resultat es pot trobar fins i tot anant a una escola de catalanització
mínima.

Les altres variables no es mostren significatives per a cap de les tres
proves tret de la zona lingüística per a l’expressió oral. Contráriament al
que s’ha vist en altres correlacions, la zona lingüística C influeix en un
major coneixement del catalá oral que no les altres dues zones.

Observeu la taula següent, on s’expressen les desviacions ajustadas
(A) per a la prova d’expressió oral en cada una de Ies zones lingüís-
tiques:

TAULA 96

Zona lingüística A

A —1,52

—4,26

-1-4,56

B

C

La capacitat generai d’aprenentatge i la tipología lingüística de la clas
se són, per aquest ordre, els dos factors que determinen més els resultats
en expressió escrita i comprensió oral 2. Per a la comprensió oral només
cornpten aquests dos factors; per a l’expressió escrita intervé, a més, el
model d’escola. L’expressió oral és Túnica prova analitzada on la capacitat
general d aprenentatge no és el factor més decisiu: la tipología lingüística
de la classe li passa al davant. I segueixen, per aquest ordre, la condició
lingüistica ambiental, la zona lingüística i el model d’escola.

10.4. Conclusions generáis

Un deis resultats més evidents del nostre treball és la polarització
deis alumnos a favor del castellá en la majoria de les variables i categories
que hi han estat analitzades.

Només els alumnes de determinades categories —com els de Mengua
familiar catalana, els de condició lingüística (ambiental, global i de la clas
se) molt catalana o els d’escola de catalanització máxima— están Meugera-
ment polaritzats a favor del catalá; és a dir, obtenen uns resultats una
mica superiors en aquesta Mengua.
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Fins i tot alumnes que entren dintre de categories on el catalá té una
presencia destacada —de condiCió lingüística global bastant catalana, d’es-
coles de catalanització mitjana— están polaritzats també, encara que lleu-
gerament, a favor del castellá.

La condició de bilingüe equilibrat (resultats semblante en ambdues
Mengües) és només propia de l’alumne catalanoparlant o d’ambiént catalá
(escola i tipología lingüística).

La máxima polaritat a favor del castellá (la més próxima a la condició
de monolingüe) correspon a l’alumne castellanoparlant o d'ambient molt
castellá (tipología, deis professors i de la classe, molt o bastant castella
na: escola de catalanització mínima, etc.).

Els resultats de la prova d'expressió oral són forga concloents en
aquest sentit, ja que mentre més d'un 90 % d’alumnes catalanoparlants te
ñen una bona expressió oral en castellá, no arriba al 30 % el nombre d a-
lumnes castellanoparlants que tenen una capacitat comunicativa bona en
catalá.

La descompensació en el domini de la segona Mengua és notoria, per be
que tots dos grups lingüístics (els de la submostra d’expressió oral) han
participat de les mateixes situacions d’aprenentatge escolar: tots dos han
seguit, en proporció semblant, programes de catalanització mínima, mitjana
i máxima.

L’explicació d’aquest desequilibri es troba en la presencia ambiental
generalitzada del castellá i, per la mateixa raó, en la situació d'inferioritat
en qué es troba el catalá en el seu territori, iniciant tot just un difícil pro-
cés de normalització. Aquesta situació crea limitacions ais programes es
colara i és el principal condicionament del pes diferent que tenen els fac-
tors analitzats en la determinació deis resultats en ambdues Mengües.

La capacitat general d’aprenentatge és el factor que pesa més (és a
dir, que explica més variacions) en els resultats en cadascuna de les
Mengües.

El fet d’aprendre catalá o castellá no és, en aquest sentit, gaire dife
rent del fet d’aprendre altres matéries escolara com ara matemátiques.
Són dues matéries que, com aquesta última, depenen d’un factor indivi
dual que és la propia capacitat del nen.

Dit aixó, hem de recordar que les diverses proves del nostre test in-
cloíen habilitats com la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’ortogra-
fia, el domini de les quals depén, en bona part, de factors individuáis, so-
bretot a les primerea etapes escolara.

La importáncia de la capacitat general d’aprenentatge es detecta igual-
ment en proves especifiques, com ara l’expressió escrita en catala, cosa
lógica peí que hem dit abana, peró també en comprensió oral 2 en catala,
on sembla una mica més estrany per tal com es podría pensar que hauria
de dependre principalment de les oportunitats de sentir la Mengua. Nomes
en la prova específica d’expressió oral en catalá, aquest factor se sitúa
en segon Moc d’importáncia —darrera de la tipología lingüística de la
classe—, la qual cosa indica que, tot i ésser important aquest factor indi
vidual, el fet de parlar el catalá depén, sobretot, de les oportunitats que
l’alumne té de sentir-lo i d’expressar-s’hi amb els companys.

En parlar de la polaritat de resultats. aquest factor no és significatiu;
queda neutralitzat el seu efecte ja que és la mateixa capacitat la que m-
tervé tant en una Mengua com en l’altra, mantenint constante les diferéncies.
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El model d'escola és el segon factor més important en els resultats
en catalá i el primer en la polaritat. En els resultats en castellá, la seva
importancia baixa. La superioritat ambiental que té el castellá fa disminuir
la importancia tant del model d'escola com deis altres factors. Encara que
els resultats en totes dues llengües depenen, en grau major o menor, de
la importancia que cadascuna té en el programa escolar, la dependencia
és més gran en el cas del catalá que en el del castellá. El que hom guanya
én catalá en augmentar la seva importáncia en el programa escolar és molt
més que el que hom hi perd en castellá. Cal rebutjar la idea, molt estesa
encara, que el major coneixement d’una Mengua va acompanyat forgosa-
ment del menor coneixement de l'altra. A igualtat de circumstáncies, el
coneixement del catalá i el del castellá van plegats, per tal com aquesta
depenen fonamentalment de la capacitat general d'aprenentatge de cada
alumne.

La condició lingüística ambiental és un factor poc important en els
resultats en catalá: és el que determina menys variacions deis factors sig-
nificatius. En canvi, en els resultats en castellá i en la polaritat és el segon
en importáncia. Es fa difícil qualsevol intent que expiiqui els efectes dife-
rents que té en una i altra Mengua perqué és una de les variables menys
precises del nostre treball.

Com ja hem indicat, fa referencia d’una banda al contacte del nen
amb els mass media (rádio, TV, publicacions infantiis) i d’una altra al com-
portament lingüístic del nen fora de la familia i de l’activitat académica for
mal (Mengua que parla amb els companys, amb el professor, amb els
adults...).

La preséncia del catalá ais mass media és, com se sap, pobra i els
seus efectes en els resultats probablement també ho son.

El castellá, en canvi, té una preséncia gairebé exclusiva en els mass
media. Aquells alumnes que excepcionalment hi tinguin poc contacte, mos
traran uns resultats inferiors. Aquest fet explica, en la nostra opinió, la
importáncia dei factor en determinar els resultats en castellá.

La tipología lingüística de ia ciasse és un factor que influeix forga en
eis resultats en catalá (el tercer en importáncia); en castellá, pero, es
mostra poc significatiu. La manca generalitzada d’un ambient catalá fa
que els resultats en aquesta Mengua depenguin molt més de les possibili-
tats de contacte immediat amb aquesta, és a dir, de la proporció d’alumnes
catalanoparlants a la ciasse.

L origen deis pares influeix en els resultats en catalá (quart factor en
importancia) 'es mostra poc significatiu en castellá. Les variacions que
crea en aquest factor tenen el mateix sentit en ambdós casos: els filis de
nadius o de matrimonis mixtos obtenen millors resultats en castellá i en
catala que els immigrats.

Pensem que les condicions socials de la immigració generen un han
dicap que d’alguna manera emergeix en ei .nostre treball. Repetim, pero,
que no és signrficatiu el pes d’aquesta variable en castellá.

La condició iingüística famiiiar influeix en els resultats en catalá (cin-
qué factor en importáncia) i es mostra poc significativa en castellá. En
qualsevol deis casos, pero, aquest factor té un pes relatiu (inferior al que
hom pot esperar) i demostra que els resultats en catalá i en castellá depe
nen més de factors de tipus individual, social o ambiental que no pas del
fet que I escolar siguí catalanoparlant, bilingüe  o castellanoparlant.

La titularitat jurídica de l’escola influeix en els resultats en catalá i en
castellá. Els alumnes de l’escola privada obtenen millors resultats que els
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de l’escola estatal. Els problemes organitzatius  i de coherencia pedagógica
derivats de la inestabilitat del professorat a l’escola estatal, així com
també les diferencies socioculturals entre les famílies de Tuna i de l’altra
escola no suficientment avaluadas per nosaltres, sóh els condicionants
que possiblement expliquen aqüestes diferencies.

La zona lingüística es mostra poc significativa en els resultats en ca-
talá; en castellá, pero, hi té un cert pes, tot i que entre els factors signi-
ficatius és el menys important. Els resultats en castellá a la zona A son
millors que els de la B i la C, cosa lógica si tenim en compte el major
contacte lingüístic a la primera zona.

En la prova d’expressió oral en catalá té un cert pes la zona lingüística
(lleugerament superior al del model d'escola), la qual cosa vol dir que
influeix directament en la parla pero no en components més complexos de
la Mengua tal com són avalúate peí test global.

Tal com s'ha comentat oportunament, les actituds deis alumnes envera
les dues Mengües són, en general, favorables, i tenen poca relació amb
les puntuacions obtingudes.

En general, i com a conclusió sobre el pes deis diferents factors, po-
dem dir que la presencia generalitzada del castellá a Catalunya dona més
homogeneítat ais resultats en aquesta Mengua, atenuant el pes de molts
d’ells.

Els resultats en castellá depenen fonamentalment de la capacitat deis
nens per a aprendre (aquest factor pesa tant com tots els altres junts).
Aquells alumnes de condició lingüística ambiental molt catalana, que ex-
cepcionalment no reben la influencia ambiental del castellá, mostren uns
resultats inferior ais de la majoria. Un factor suposadament important com
el model d'escola té un pes limitat i de la mateixa importáncia que un
factor no lingüístic, com el carácter estatal o privat deis centres. D’altres
factors de tipus social i lingüístic —origen deis pares, condició iingüística
familiar i tipologia lingüística de la classe— són poc o gens significatius.

La poca presencia generalitzada del catalá fa, peí mateix que hem dit
abans, que els resultats en aquesta Mengua depenguin molt més que en
castellá de les condicions especifiques en qué es troba Talumne i crem
major diversitat en els resultats. La capacitat d’aprenentatge aquí també
és important. El model d’escola i la tipologia lingüística de la classe es
constitueixen en factors forca determinants deis resultats. L’origen de les
famílies, en la mesura en qué tradueix unes possibilitats més o menys
grans d’adaptació, també hi compta. La Mengua familiar, a pesar de no ser
un deis factors més importants. pesa més en catalá que en castellá.

Els resultats en catalá deis alumnes de Mengua familiar catalana depe
nen fonamentalment de la seva capacitat i, en segon Moc, del model d'es
cola (com més important és la preséncia del catalá dintre del programa
escolar, millors són els resultats en aquesta Mengua). La resta de factors
socioambiental pesa poc, cosa perfectament lógica, en el domini de la
própia Mengua.

Els resultats en castellá d’aquest grup depenen, sobretot, de la capa
citat individual i de la condició lingüística ambiental. La significado d a-
quest factor, ámpliament comentada, fa especialment referencia a aquells
que no participen de la preséncia ambiental generalitzada del castella. La
titularitat Jurídica de l’escola és el tercer factor en importáncia i se sitúa
davant del model d'escola i zona lingüística. Factors com la tipologia lin
güística de la classe i l’origen deis pares, no es mostren significatius.
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Per ais alumnes castellanoparlants els resultáis en la Mengua propia
no depenen de factors ambientáis, tal i com hem dit deis catalanoparlants.
La capacitat d’aprendre és el fáctor més important, seguit del model i ti-
tularitat jurídica de l'escola.

Éls seus resultáis en catalá, en canvi, depenen de molts més factors.
Compta forga la capacitat, pero quasi tant com aquesta compta la tipología
lingüística de la classe, és a dir, la proporció de companys catalanoparlants
amb qui l'alumne pot comunicar-se. El model d'escola en determina bastant
menys els resultáis i pesa igual que la condició lingüística ambiental. En
tractar-se de l'expressió oral, la tipología iingüística de la classe és el fac
tor més important, i la capacitat se sitúa en segon lloc.'

D’altres factors com condició lingüística ambiental i zona lingüística
están per sobre del model d’escola. Tot i teñir importancia aquest factor,
pesa menys del que hom podría suposar: ni tan sois tots els alumnes cas
tellanoparlants que van a escoles de catalanització máxima ni la majoria
deis que van a escoles de catalanització mitjana assoleixen en questa Men
gua el bon nivell expressiu que en castellá tenen els catalanoparlants.

Els resultáis en catalá a l’escola de catalanització máxima depenen,
en gran manera, de la capacitat d’aprendre. Llengua familiar i titularitat
jurídica de i’escola són els altres dos factors que hi tenen un cert pes; els
resultáis deis alumnes catalanoparlants són logicament millors que els
deis castellanoparlants i els de l’escola privada són millors que els de l’es-
cola estatal, tal vegada perqué, com ja hem dit,  a part d’altres factors,
aquesta última té una experiencia més recent de catalanització. La condició
lingüística ambiental i la zona lingüística no hi són significatives. La tipo
logía lingüística de la classe es mostra poc significativa per bé que per
efectes de la mostra les tipologies lingüístiques d’aquestes escoles eren
rnolt i bastant catalanes. Pensem, si més no, que la presencia de tipologies
lingüístiques bastant o molt castelianes donaría més pes a aquesta varia
ble en els resultáis.

Els resultáis a l’escola de catalanització mitjana depenen també de la
capacitat d’aprenentatge. La llengua familiar perd importáncia en aquesta
escola en relació a l’anterior; factors com la titularitat jurídica de l’escola
i  I origen deis pares pesen una mica més que aquella i  la zona lingüística
hi té també un cert pes.

A l’escola de catalanització mínima continua essent important la ca
pacitat individual deis nens, i s’hi accentua el pes deis altres factors en
reiac¡o a les altres escoles. En ordre d’importáncia tenim: la tipología lin
güistica de la classe, l’origen deis pares, la condició lingüística familiar i la
zona lingüística.

Podríem dir, en general, que a mesura que augmenta la presencia del
catalá dintre del programa escolar, s’atenua o disminueix la importáncia
deis factors socioambientals en els resultáis en aquesta Mengua, cosa ló
gica ja que l’escola supleix en certa manera aquesta factors. D’altra banda
aquests resultáis depenen més de la propia capacitat deis nens.

Dues són les característiques més destacadas en l’análisi deis resul
táis en castellá per modeis d’escola: l’uria és que els resultáis depenen
fonamentalrnent de la capacitat d’aprendre, i l’altra és la disminució de
tactors significatius, conseqüéncia com tantes vegades hem dit, de la pre-
sencia generalitzada del castellá en el medi. Factors com la condició lin
güistica familiar, la tipología lingüística de la classe i  l’origen són poc o
gens significatius. La condició lingüística ambiental és el factor que genera,
després de la capacitat, més diferencies a les escoles de catalanització
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máxima i mitjana; aquest factor és poc significatiu a l’escola de catalanit-
zació mínima ja que ofereix per si sola les suficients situacions d’apre-
nentatge.

Finalment, indicarem, com a reflexió de tot el que hem dit anteriorment,
que l'avaluació efectuada per nosaltres palesa que els castellanoparlants
són lluny d'assolir un domini del catalá més o menys equiparable al que
del castellá tenen els escolars catalanoparlants  i que difícilment ho acon-
seguiran, en les actuáis condicions, al final de l'escolaritat básica. L’escola
és un element més del medi que Iluita en una situació en qué el catalá está
en condicions d’inferioritat, mancat d’un entorn favorable a l’aprenentatge
espontani de la Mengua i per aixo és tan important la seva normalització.

Pero si bé és cert que l’escola és un element més, en les condicions
actuáis, també ho és que, a falta d’una normalització plena de la Mengua,
es converteix en una de les institucions primordials, especialment per ais
qui no tenen altra oportunitat d'aprendre el catalá que a l'escola (sobretot
els castellanoparlants). La Mengua més maltractada en el medi, la que dis
posa de menys avantatges és la que ha d’adquirir més importáncia a l'es
cola al Marg del programa escolar s¡ es vol aconseguir l’objectiu final de
domini de Íes dues Mengües.

Les dificultats del catalá a l'ambient exigeixen  a l'escola, d’altra banda,
una major eficácia de les técniques pedagógiques; els resultats actuáis
fan palesa aquesta insuficiencia al nostre país. És per aixó que pensem
que, després d’una primera etapa en qué han predominat necessáriament
els criteris quantitatius d’extensió de l’ensenyament del catalá a totes les
escoles de Catalunya, s'haurá de passar a una etapa qualitativa de desen-
volupament de técniques pedagógiques i criteris organitzatius que facm
més efectiu aquest ensenyament.
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APÉNDIX: TICNIQUES ESTADÍSTIQUES EMPRADES

A continuació fem una descripció simple de les técniques emprades,
de la terminología que s’hi réláciona i deis coeficients i  índexs que en sin-
tetitzen la informació.

1. DADES D’UNA VARIABLE

Cal distingir dos casos: que la variable siguí qualitativa o que siguí
quantitativa.

En el primer cas la dada fonamental és la freqüéncia, és a dir, el nom
bre de casos que s'han presentat per a cada categoría. Sempre hem pre-
sentat aquesta dada acompanyada del percentatge que li correspon sobre
el total de casos válids.

Si la variable és quantitativa, les dades fonamentals son la mitjana
aritmética (x), que és la suma deis valors corresponents a tots els casos
dividida peí nombre de casos, i la desviació típica, que és la mesura de la
dispersió rnés o menys gran deis valors de la variable. Hi ha dos tipus de
desviació típica: la de la població referida ais casos estudiats i l’esti-
mada (o-n-O, extrapolada al conjunt del qual s’ha extret la mostra. Siste-
máticament hem trebaliat amb aquesta segona.

2. CORRELACtó ENTRE VARIABLES

La correlació entre variables té com a finalitat observar el lligam entre
dues o mes variables: és a dir, en quina intensitat, en quin sentit i amb
quin grau d exactitud varia l’una quan varia l'altra.

Hi hem de distingir tres casos:

— Variable qualitativa amb variable qualitativa.
— Variable qualitativa amb variable quantitativa.
— Variable quantitativa amb variable quantitativa.

Hi ha una dada básica comuna a tots tres tipus de correlació: la signi-
ficació. La significació és la mesura en % de la probabilitat que una deter
minada correlació no siguí fruit de l'atzar, cosa que depén de diversos
factors i, en primer lloc, del nombre de casos analitzats. Hom acostuma

I
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a exigir una significació del 95 % i del 99 %. Sempre que no indiquem el
contrari cal entendre que la significació és superior ai 99 %.

2.1. Variable qualitativa amb variable qualitativa

Presentem en aquests casos la taula a doble entrada, amb expressió
de les freqüéncies de cada una de les interseccions de conjunte de cate-
gories. Normalment s'acompanya deis percentatges en relació áls totals
de les categories d’un deis conjunte (s’hi indica de quin) o, més rarament,
en relació al total general.

El grau de correlació entre les dues variables és calcuiat mitjangant
la técnica del Aquest és un índex que s’anulla quan la correlació és
inexistent i que creix en funció de la intensitat de la correlació. El seu
valor máxim, pero, depén del nombre de casos totals i del nombre de cate

gories de les variables del sistema. A fi d’obviar aquest inconvenient s’in-
trodueix un nou índex, la V de Cramer, derivat de  i que oscilla entre 1
(correlació perfecta) i 0 (correiació nuHa), que és el que presentem en
cada cas.

Variable quantitativa amb variable qualitativa2.2.

En aquest cas les dades básiques són les mitjanes  i Ies desviacions
tÍDiques de la variable quantitativa per a cada una de Ies categories de la
variable qualitativa.

El grau de correlació és indicat peí coeficient F, que osciHa entre 0 i
valor que depén del nombre de casos i del nombre de categories de la

variable qualitativa. Per aquest motiu els coeficients F només son compa
rables quan les dues taules són equivalents quant al nombre de casos i de
categories de la variable qualitativa.

El test de Scheffe indica si les diferéncies de la variable qualitativa
significatives o no a un cert nivell (95 % i 90 % en el nostre cas) . És una
forma de validació a posteriori de la categorització de la variable quali
tativa.

son

2.3. Variable quantitativa amb variable quantitativa

En aquest cas la presentació de dades individualitzades és difícil, com
no sigui mitjangant un diagrama de dispersió. Per aquest motiu ens hem
limitat a donar-ne el coeficient de correlació R de Pearson.

D’altra banda, moltes vegades hem transformat una variable originá-
riament quantitativa en una de qualitativa, amb la qual cosa es visualitza
més el fenomen de correlació.

El coeficient R osciíla entre 0 (correlació nulla) i ± 1 (correlació per
fecta). El signe ens indica, a més, el sentit de la correlació.

En alguna ocasió hem fet servir els coeficients B  i A, que ens perme-
ten establir l’equació de regressió

y = B X + A

la qual, donant valors a x, podem calcular el valor y més probable en
cada cas.
en
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3. CORRELACIONS MÚLTIPLES I ANALISIS DE COVARIANCIA

Quan una variable dependent es relaciona amb dues  o més variables
independents, es fa servir la correlació múltiple, si totes les variables són
quantitatives, o Tanálisi de covariancia, si algunes de les independents són
qualitatives.

Aquest métode té diverses variants; la més coneguda és aquella en
qué les variables independents quantitatives són emprades únicament com
a correctius deis valors de la variable dependent, mentre que l'estudi pro-
piament dit se centra en Ies variables qualitatives.

En el nostre cas l’ús de I’ordinador (programes SPSS) ens ha permés
emprar una variant en qué les variables independents qualitatives i quan
titatives entren albora a l’estudi de la variáncia; aixo permet establir el pes
relatiu de totes elles.

Tant en la correlació múltiple com en l’análisi de covariancia hi ha un
coeficient R de correlació múltiple, el valor del qual oscilla entre 0 (corre
lació nuHa) i 1 (correlació perfecta).

Quan interessa conéixer el pes o la influéncia relatius de cada varia
ble independent en la dependent, s’empren els coeficients P; com més gran
sigui aquest, més gran será el pes de la variable en qüestió.

Si interessa conéixer la influéncia absoluta de les variacions de cada
variable independent en la dependent, es fan servir els coeficients B, que
permeten, a més, establir l'equació de regressió:

y — BiXi + B2X2 + B3X3 -)- ... -t- BnXn -t- A

Si alguna variable independent és qualitativa, en comptes deis coefi
cients B s’empren les desviacions ajustadas, que expressen el valor que
cal sumar a la mitjana general de la variable dependent per a obtenir la
mitjana corresponent a cada categoría de cada variable qualitativa, un cop
neutralitzats eís afectes de les altres variables.

La informació estadística ha estat obtinguda a Batallé i Visauta, 1981.

*  Statistical Package for Social Sciences.
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ANNEX 1

DADES DE L’ESCOLA

Nom; 

Adrega: 

Població: ...

1.

2.

3.  Zona lingüística . . .

Composició lingüística de ia població (% catalanoparlants) .  . ] |

Tipos descola: Pública .
Municipal .
Privada religiosa . . . □

.  □.  □
Privada no religiosa . . □

4.

5.

Nombre d’alumnes d’EGB | |
Composició lingüística de l'alumnat (% d’alumnes d'EGB de Men
gua familiar catalana

Dades sobre els professors d’EGB:

— Nombre de professors catalanoparlants

— Nombre de professors castellanoparlants que saben parlar
en catalá

— Nombre de professors castellanoparlants que no saben par
lar en catalá

Llengua deis professors i deis Ilibres de text deis alumnes enquestats,
en les árees i cursos següents:

6.

7.

8.

9.

Matemátiques Experiéncies

Cat. Cat.-Cast. Cast. Cat. Cat.-Cast. Cast.

Professor 10 5 0 10 5 0
Ir.

Text(s) 0 10 5 010 5

10 5 0Professor 5 010
2n.

0 10 5 0Textfs] 510

10 5 0Professor 010 5
3r.

Text(s) 0 10 5 010 5

Professor 10 5 05 010
4t.

Text(s) 0 10 5 010 5

1. Catalanització máxima (130-160) □
2. Catalanització parcial (50- 125) □
3. Catalanització mínima (0- 45) □

Puntuació total .
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10. Llengua en qué els alumnes que fan 4t. curs d'EGB han aprés a llegir i
a escriure;

— Tots en caíala
— Tots en castellá
— Uns en caíala i altres en castellá . . □

11. Ús públic de les Mengües a l'escola (en cartells, rétols, revistes, comu-
nicacions ais pares, assemblees, actes pública, activitats extraesco-
lars, etc.):
— Totalment en caíala
— La majoria en caíala .
— Igual en caíala que en castellá
— La majoria en castellá .
— Totalment en castellá .

12. Historia del centre:

— Des de quin any es fan classes de catalá .
— Des de quin any es fa alguna assignatura en catalá .  . L
— Com funciona l’ensenyament del catalá:

□.  □

□□□□□

.  . [

— Actituds envera el catalá:

deis pares:

deis professors: 
deis alumnes: 

Per a les escoles de catalanització maxima i parcial:
— Motius peis quals l'escola va iniciar el procés de catalanització.

Promotors d'aquest procés (pares, professors, ajuntament, etc.).
Com s'ha dut a terme? Dificultáis amb qué s'han trobat o es troben:

Per a les escoles de catalanització minima:
— Si s'han plantejat mai de catalanitzar l'escola. Si s'ho han plantejat,

per quines raons no ho han fet?: 
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ANNEX 2

ENQUESTA

Escola

Alumne/a número

143



1. Nen □
Nena □

2. Temps que fa que vas a aquesta escola;
Des de parvulari
Des de Ir. d’EGB
Des de 2n. d’EGB
Des de 3r. d’EGB
Des de 4t. d’EGB

3. Els qui viviu a casa teva us parleu:
Sempre en catalá
Sempre en castellá
En catalá i en castellá □
Altres

□
□
□
□□

□
□
□

□sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá □

□
més castellá que catalá
sempre en castellá
sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá □

□□
□
□

més castellá que catalá
sempre en castellá
sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá □

□
□
□
□

més castellá que catalá
sempre en castellá
sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá
més castellá que catalá
sempre en castellá
sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá □

□□
□□□□
□
□
□

més castellá que catalá
sempre en castellá
sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá □

□
□
□
□

més castellá que catalá
sempre en castellá
sempre en catalá
més catalá que castellá
tant catalá com castellá □

□□
□□

més castellá que catalá
sempre en castellá

4. Amb els companys al pati parles .

5. Amb els teus amics de tora l'escola
parles

6. Amb les persones grans de fora de
casa i de fora de l’escola parles .

7. Llegeixes contes i historietes .

8. Veus programes de televisió .

9. Escrius ais teus amics o familiars

10. Amb els professors de l’escola parles □
□
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Sí No

11. Em sembla bé que tots els nens de Catalunya estudiín el
cata la

12. És desagradable aprendre el catalá

13. És inútil aprendre el catalá perqué segurament no el faré
servir mai

14. Hauríem d’esforgar-nos tots per fer servir més el catalá .

15. És més important aprendre anglés o francés que no catalá .

16. Vise a Catalunya i per aixó he de conéixer, estudiar i parlar
el catalá

17. El catalá, només l'han d’estudiar els catalans .  . . .

18. El catalá és una llengua que sona malament .  . .  .

19. M’agrada (o m’agradaria) parlar el catalá

20. M'agrada sentir parlar el catalá

□  □
□  □

□□
□  □
□ □

□  □
□  □
□  □
□  □
□  □

Sí No

□□21. El castellá és una llengua bonica

22. Tots els catalans han de saber parlar el castellá .

23 El castellá, només l’haurien d’aprendre i estudiar els
parlen castellá

24. M’agrada sentir parlar el castellá . . . ● ● ●
A Catalunya s'haurien d'estudiar altres idiomes abans que
el castellá

qu

25.

El catalá és més important que el castellá . . . .

El castellá és una llengua fácil d’aprendre . . . .
26

27.

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

ÉS avorrit aprendre el castellá

castellá l’haurien d’ensenyar a tots els países .
haurien de parlar menys en castellá .

28 □□
29. El

30. Els catalans
□□
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De vegades
Sempre en caíala i Sempre

de vegades
caíala en casíellá casíellá
en en

31. El pare parla a la mare

32. La mare parla al pare

33. El pare parla amb íu

34. Tu parles amb el pare

35. La mare parla amb íu

36. Tu parles amb la mare

37. Tu parles amb els íeus germans
i germanas

□ □. □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

□ □ □

i
Si conviuen amb la familia alíres persones,

De vegades
Sempre en caíala i Sempre

de vegades
caíala en casíellá casíellá

en en

38. El pare hi parla

39. Parlen amb el pare

40. La mare hi parla
41. Parlen amb la mare

42. Tu hi parles

43. Parlen amb íu

□ □ □
□ □□
□ □ □
□ □□
□ □ □
□ □□

44. Lloc de naixemení de l’alumne: ..

Provincia: 

45. Lloc de naixemení del pare:
Provincia: 

46. Lloc de naixemení de la mare:

Provincia: 
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Pare Mare
47. Professió deis pares:

Gerent, director o propietari d’empresa amb
més de 50 treballadors

b) Tituiat de grau superior arquitecto, quimic, en-
ginyer, metge, etc.) que treballi per compte o
professió liberal

c) Tituiat de grau mitjá (enginyer, tecnic, apare-
llador, mestre, etc.), quadre mitjá d empresa

titulació superior (cap comercial, cap co
mercial, cap de prodúcelo, cap administratiu,
etcétera) '

sense

d) Propietari d’empresa petita o comerg de menys
de 50 treballadors, administratiu, representant
comercial

f) Peo o subaltern
g) Fa les feines de casa seva

D’altres (especifiqueu-ho) 

a) □□

□□

□□

□  □

Nota: Les persones que es trobin en situació d’atur
han d’indicar la professió que exercien i senyalar,

més, el quadre següent:

Actualment en atur

a □  □
48.
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Aqüestes valoracions serán fetes peí tutor de l’alumne, amb rauxili, si
cal, deis professors de catalá i de castellá.

49. Valoració de la capacitat general de l’alumne:

Molt bona
Bona
Normal
Deficient
Molt deficient

Valoració deis nivells de coneixement en catalá i castellá:

50. catalá 51. castellá

□
□
□
□
□

Molt bo
Bo
Regular
Deficient
Molt deficient

Nota: Agafeu com a criteri de compareció «molt bo» el que correspon-
dria al nivell d’un nen de 4t. d’EGB que té la Mengua com a propia i que ha
estat escolaritzat.

□□ □□ □□ □□□ □

I

148



ANNEX 3

PROVA DE LLENGUA CATALANA

Escola

Alumne/a número
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COMPRENSIÓ LECTORA -1

1. Núvol

2. Serp

3. Pont

4. Fum

5. Sabó

r  ̂6. Enciam
t»

7. Niu

8. Tauro

g. Bressol

i

1/

10. Paó
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11. El camí és

pía

12. La sopa és
dolenta

13. L'ampolla és
sencera

14. El nen puja
l'escala

La senyora re
ía cassolamena

15.

La María ha
relliscat

16.

Fn Lluís seu
darrera la Nuria

17.

[J n
*

Va a poc a18. b’
poc

19. S'ha aturat al
bell mig
del carrer

20. S’ha afartat de
llaminadures
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COMPRENSIÓ LECTORA-2

EL CARNISSER I EL SABATER

En una vila del sud de Rússia, fa molt de temps, vivía un sabater molt
envejós i venjatiu. Una vegada se’n va anar a cal carnisser a comprar un
quilo de carn, i quan ja se n’anava cap a casa amb la seva compra, li va
semblar que no feia el pes. Va tornar endarrera i va demanar al carnisser
que li tornés a pesar la carn per tal de comprovar si feia el pes just. Pero
el carnisser s’hi va negar, dient que tenia molta feina, que la botiga era
plena de gent i que no podía perdre el temps.

Quan el sabater va arribar a casa seva, va pesar la carn en unes balan
ces que tenia i, efectivament, hi faltaven gairebé cinquanta grams per a fer
el pes exacte. Immediatament va anar a denunciar el cas al Jutge de la vila,
que tenia fama de ser borne just i amic de fer complir la llei. I li va dir que
el carnisser l’havia defraudat en el pes, no havia volgut atendré la seva re-
clamació i li havia fet perdre el temps. Per aixb li va demanar que la carn
que faltava per al pes que havia pagat havia de ser de l’esquena mateixa
del carnisser. El jutge li va contestar que la seva petició li semblava enrao-
nada i que l’acompanyés a la carnisseria, on es fária la justicia que de-
manava.

El jutge i el sabater es van presentar a cal carnisser, on el magistrat
va fer pesar la carn de nou: exactament hi faltaven quaranta grams perqué
fes el pes que el sabater havia pagat. I el jutge va manar que el sabater
mateix, d’acord amb el que exigía, tallés de l’esquena del carnisser els
quaranta grams de carn que calien per a completar el pes.

—^Aixó sí, va puntualitzar el jutge, han de ser exactament quaranta
grams, ja que exigeixes tanta exactitud. Pobre de tu que en tallis més o
menys, perqué et faig penjar a la forca més alta!

El sabater es va tornar groe i no va saber qué dir. I, renunciant a com
plir la senténcia, va tornar-se’n a casa tot avergonyit.

El sabater pensava que no li havien fet el pes exacte, i per estar-ne
segur:

1.

□ va anar a denunciar-ho al jutge de la vila,
□ va comprovar-ho amb les balances de la botiga,
□ va comprovar-ho amb les balances que tenia a casa,
□ va tallar un tros d’esquena al carnisser.

El sabater va demanar al carnisser que li tornés  a pesar la carn:

□ per comprovar si la carn era bona,
□ per saber si el carnisser li havia fet el pes exacte,
□ perqué li agradava veure pesar la carn,
□ per tal de molestar el carnisser.

2.
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Quan el sabater va demanar al carnisser que li tornés a pesar la carn,
el carnisser;

□  li va donar un tros més de carn,
□ va amagar les balances,
□ va comprovar el pes,
□  li va dir que no.

La primera cosa que va fer el sabater quan va arribar a casa va ser:
□ anar a denunciar el cas,
□ pesar la carn,
□ demanar al carnisser que li pesés la carn,
□ tornar a cal carnisser.

El jutge de la vila tenia fama de ser:
□ antipátic,
□  lleig.
□ envejós,
□ honrat.

El sabater va demanar al jutge:

□ poder tallar un tros de carn de l'esquena del carnisser,
□ que el carnisser li deixés pesar la carn,
□ que el carnisser li tornés els diners,
□ que el carnisser tanqués la botiga.

El jutge va dir que la petició del sabater era enraonada, i per tant:
p  ¡mpossible de satisfer,
p  lógica i justa,
p excessiva,
p  innecessária.

Quan el sabater i el jutge es van presentar a cal carnisser,
el carnisser va tallar els quaranta grams de carn que faltaven,
el sabater va tallar quaranta grams de carn,

p el sabater va manar que es tornés a pesar la carn,
el jutge va manar que es tornés a pesar la carn.

Amb la seva sentencia, el jutge va demostrar;

p que tenia ganes de perjudicar el carnisser,
p que la venjanga que volia el sabater era excessiva,
p que volia que el carnisser i el sabater es barallessin,
P que no volia fer justicia al sabater.

Quan el sabater va renunciar a complir la sentencia, se’n va tornar
a casa:

P□
□

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

esporuguit,
humiliat,
cansat.
content.

□□□□
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FONOLOGIA

Igual Diferent

1. □
2. □
3. □
4. □

□
□
□
□

5. □ □
6. □
7. □

□
□

8. □ □
9. □ □

10. □ □
11. □
12. □
13. □
14. □

□
□
□
□

15. □ □
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EXPRESSIÓ ESCRITA
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COMPOSICIÓ
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INTERFER'ENCIES -1

1. Vela

2. Caixa

3.. Galleda

4. Cama

5. Cerro

D
6. Collir

□
7. Gárgol

a jCL
8. Fulla

P
9. Cua

□
10. Ratlla
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INTERFERtNCIES - 2

1. Aquesta peHícula és l’últim dia que 

□  la donen,
□  la fan,
□  la tiren.

2, Ja tino el Ilibre. Aquest matí

□ el compraré,
□ el vaig comprar,
□  l'he comprat.

3. Dóna’m una mica d’aigua. No te’n queda

□ gens,
□  res,
□ cap.

4. Tiñe dues camisas,

□ una verda i una negra,
□ una verda i una de negra,
□ una de verda i una de negra.

5. Va teñir un accident i, de dents, no li’n queda
□ ni una,
□ ni un,
□ ni uns.

6. Com que no pots anar a la botiga
□ n’aniré jo,
□ hi aniré jo,
□ aniré jo.

7. Em va convidar a
□ casa seva,
□  la seva casa,
□ seva casa.

8. El teu Ilibre és molt prim, el meu és més

□ gran,
□ gros,
□ gruixut.

9. Si no has anat a comprar
□ vés-te ara,
□ vés ara,
□ vés-hi ara.

10. Se m’ha acabat el sabó

□  tiñe que comprar-ne,
□ he de comprar-ne,
□ hi ha que comprar-ne.
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COMPRENSIÓ ORAL-1

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.
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14.
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17.
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19.
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20.

u.
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COMPRENSA ORAL-2

Qué feia el cec a l’església?

□  repartía estampes,
□ ebria i tancava les portes,
□ demanava caritat,
□ hi anava a resar.

Quan se'n tornava el cec cap a casa?

□ al vespre,
□ a la nit,
□ a mig matí,
□ al migdia.

Qué feia per no desviar-se del camí?

□ un gos,
□  les mans,
□ un bastó,
□ un llum.

Qué va fer un vespre que hi havia molta boira?

□ va encendre un llum,
□ es va quedar a la porta de l’església,
□ no va moure's de casa,
□ va obrir el paraigua.

Un home va trobar el cec. De qué el coneixia?
□ eren parents,
□  jugaven junts a cartes,
□ eren veíns,
□ el veia cada dia a la porta de l’església.
De qué es va estranyar l'home?

que el cec dugués ulleres,
que anés temptejant el camí amb un bastó,

□ que el cec anés amb un llum encés,
□ que fos cec.

Qué va imaginar l’home de la vila quan vá veure el cec?
□ que era boig,
□ que prenia el pél a tothom,
□ que volia vendre el llum,
□ que buscava cargols.

El cec va respondre que duia el llum

□ per escalfar-se,
□ per no ensopegar,
□ perqué el veiessin els altres,
□ per veure-s’hi millor.

□□

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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COMPRENStó LECTORA-1

1. Buey

2. Lechuga

3. Balsa

4. Tobillo

5. Desván

6. Almohada

7. Despensa

8. Baldosa

9. Manantial

10. Jabonera
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11. El niño está
distraído

12. El vaso se ha
hecho añicos

13. El señor se
aleja

14. Un frasco
vacío

15. Un niño tro
pieza

16. El estiércol
da asco

17. El lápiz está
en medio

Ríe a careá¬is.

19. ¡Qué desbara
juste!

Está cerca de
su amo

20.
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COMPRENSIÓN LECTORA-2

EL REY QUE IBA A MORIRSE

Una vez había un rey que iba a morirse. Era un rey muy poderoso, pero
estabava gravemente enfermo y se desesperaba:

—¿Cómo es posible que un rey tan poderoso pueda morir? ¿Qué ha
cen mis magos? ¿Por qué no me salvan?

Pero los magos habían escapado por miedo a perder la cabeza. Sólo uno
se había quedado, un viejo mago al que nadie hacía caso porque era más
bien extravagante e incluso estaba un poco chiflado. El rey no le consultaba
desde hacía muchos años, pero en esta ocasión lo mandó llamar. El mago
le dijo que podía salvarse bajo una condición: el rey debía ceder su trono
por un día al hombre que más se le pareciera, el cual moriría en su lugar.
Inmediatamente se promulgó un bando para todo el reino: «Los que se pa
rezcan al rey, preséntense en la Corte dentro de veinticuatro horas, bajo
pena de muerte».

Muchos fueron los que se presentaron: algunos llevaban una barba
igual que la dey rey, pero tenían la nariz un poquitín más larga o más corta,
y el mago los descartó; otros se parecían al rey como una naranja se parece
a otra en el cajón del verdulero, pero el mago los descartó porque les fal
taba un diente o porque tenían un lunar en la espalda. El rey reprochó a su
rnago que hubiera rechazado a todos cuantos se habían presentado y le
pidió que, por lo menos, le dejara probar con uno de ellos, a lo que el mago
respondió que de nada serviría.

Una tarde, el rey y su mago estaban paseando por los bastiones de la
ciudad cuando, de repente, el mago gritó:

—He|o aquí, he aquí el hombre que se te parece más que ningún otro
—dijo señalando a un mísero mendigo, jorobado, casi ciego, sucio y lleno
de costras.

Pero ¿cómo es posible? —protestó el rey—. Entre nosotros dos hay
un abismo.

Un rey que va a morirse —insistía el mago— sólo se parece al más
pobre, al más desgraciado de la ciudad. Rápido, cambia tus vestiduras por
las suyas durante un día, ponle en tu trono y estarás salvado.

Pero el rey no quiso admitir de ninguna manera que pudiera parecerse
a un mendigo. Regresó a palacio muy malhumorado,  y aquella misma tarde
murió, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano.

Los magos habían escapado
□ porque estaban chiflados.
□ porque debían prestar sus servicios en la Corte de otro rey,
□ porque tenían miedo de perder la cabeza si no eran capaces de

curar al rey,
□ porque tenían miedo de perder la cabeza si el rey se recuperaba de

su enfermedad.

1.
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2. Había un viejo mago al cual el rey nunca consultaba porque estaba
□  loco,
□ enfadado,
□ arruinado,
□ ciego.

3. Ei mago dijo al rey que podía salvarse bajo una condición:
□ que matara a un mendigo,
□ que promulgara un bando por todo el reino,
□ que pusiera en su trono ai hombre que más se ie pareciera,
□ que cediera su trono a un hombre con un lunar en la espalda.

4. El bando promulgado por el rey hacía saber que
□ debían presentarse aquellos hombres que en nada se parecían

al rey,
□ debían presentarse en el plazo de un día aquellos que se le pa

recieran,
□ debían presentarse al cabo de una semana aquellos que se le

parecieran,
□ serían ejecutados todos los súbditos de aquel reino.

5. El mago descartó a alguno de los hombres porque tenían en la espalda:
□ una cicatriz,
□ una herida,
□ una peca grande,
□  una verruga.

6. ¿Po*" dué no dejaba ei mago que el rey probara con alguno de los hom
bres que se presentaron?
□ porque robarían el trono al rey,
□ porque no le serviría de nada,
□ porque raptarían a la princesa,
□ porque quería que le cediera el trono a él.

7  El rey y el mago encontraron, mientras paseaban, un mendigo; es decir,
□ un hombre que hace remiendos,
□ un hombre que vive de la limosna.
□ un hombre que viste elegantemente,
□ un hombre calvo.

8  El mendigo que el rey y el mago encontraron tenía
□ unos ojos muy penetrantes,

deformación en la espalda.□ una
□ unos pies enormes,
□ una barba muy espesa.

9  ¿Por qué creía el mago que el hombre que más se parecía al rey era
un mendigo? ,
□ porque era pobre y desgraciado.
□ porque tenía una joroba,
□ porque tenía la nariz larga.
□ porque estaba casi ciego.

10. ¿Por qué el rey no quiso admitir que se parecía al mendigo?
□ porque le faltaba un diente,
□ porque era muy orgulloso,
□ porque no quería que el mendigo le ensuciara sus ropas.
□ porque era muy avaricioso.
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INTERFERENCIAS-1

1. Fuente

2. Hueso

3. Pez

4. Paleta

5. Concha.

6. Horno

7. Paella

8. Paño

9. Reñir

10. Parar
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INTERFERENCIAS - 2

1. Estudia por la noche y

□ demás,
□ a más a más,
□ además.

2. Esta mañana no he podido

□ enchegar,
□ poner en marcha,
□  rodar.

3. Es más fácil esta lección

□ de,
□ que,
□ que no.

 trabaja en un taller.

  el coche.

 la que hemos estudiado antes.

más trabaja, más gana.4.

□ como,
□ cuanto,
□ contra.

5. Marta tiene diez años y Pepe siete. Marta es

□ más mayor,
□ más grande,
□ mayor.

6. Alfonso tiene tres libretas:

□  una de nueva y dos de viejas.
□ una nueva y dos viejas,
□ una de nueva y dos viejas.

—María, si quieres que te ayude, ya7.

□  iré,
□ vendré,
□  llegaré.

8. Me he olvidado el libro en casa y Susana me lo

□ ha llevado,
□ ha traído,
□  ha portado.

9. Todos los años hemos ido a Sevilla
□ en,
□ con,
□ por.

10. Un desconocido

□ ha picado,
□ ha tocado,
□ ha llamado.

 a la puerta

  que Pepe.

a tu casa.

tren.

esta mañana.
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EXPRESIÓN ESCRITA

COMPOSICIÓN
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COMPRENSIÓN ORAL -1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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COMPRENSIÓN ORAL-2

1. El barco naufragó

□ porque los marineros no remaban,
□ porque chocó contra una ballena,
□ porque se encontró en medio de una tempestad.
□ porque fue atacado por un barco enemigo.

2. ¿Por qué el mono no intentó llegar a la costa?

□ porque no sabía nadar,
□ porque tenía miedo de resfriarse,
□ porque estaba cansado,

porque se quedó dormido.

3. ¿Qué hizo el delfín después de la tempestad?
□ miró al mono y se fue,

socorrió al mono y lo llevó a la costa,
socorrió al mono y lo devolvió al barco,

□ ahogó al mono.

4. ¿Dónde volvió a encontrar el mono al delfín?

□ en la playa,
□ en el barco que naufragó,
□ en un bote salvadidas,
□ en las redes de unos pescadores.

5. Cuando el mono vio al delfín, se quedó
□  impasible,
□ aterrorizado,
□ atrapado en la red,
□ satisfecho.

6. ¿Cómo liberó el mono al delfín?

□ mordiendo la red,
d asustando a los pescadores,
□ cortando las cuerdas con un cuchillo,
□ convenciendo a los pescadores.

7. ¿Cómo escapó el mono de los marineros?

□  lanzándose por la borda,
□ encerrándose en la cocina,
□ subiendo hasta la punta más alta del palo,
□ huyendo a lomos del delfín.

8. El delfín mostró su agradecimiento al

D haciendo saltos de circo,
□ guiñándole el ojo,
□ burlándose de los marineros,
□ desternillándose de risa.

□

□□

mono
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Explicacions complementáries

a) Fonología

Les frases que llegeix l’enquestador són les següents:

1. Ha vist tres gols/ Ha vist tres cois.
2. Jo tiñe tres pilotes/ Jo tiñe tres pilotes.
3. Són els teus amics/ Som els teus amics.
4. Aquest home ven gas/ Aquest home ven gats.
5. Dóna’m un mocador/ Dóna’m un mocador.
6. Un joc violent/ Un xoc violent.
7. Quatre grans d'arrós/ Quatre grams d'arros.
8. Aquella rosa és molt bonica/ Aquella rossa és molt bonica.
9. Aquest bañe és petit/ Aquest bany és petit.
10. El gos del veí ha cagat una liebre/ El gos del veí ha cagat una liebre,
11. Són els avis del poblé/ Són els savis del poblé.
12. Un lloc tranquil/ Un joc tranquil.
13. Aixo és un ós/ Aixó és un os.
14. Aquest llengols són bruts/ Aquest llengols són bruts.
15. Me’n vaig de casa/ Me’n vaig de caga.

b) Comprensió oral 1

Les paraules i frases són les següents:

1. Escala.
2. Foc.
3. Forquilla.
4. Roda.
5. Penjador.
6. Esquirol.
7. Anee.
8. Destral.
9. Raspall.
10. Falg.
11. La taula és rodona.
12. Té la cara pigada.
13. En Joan és gras.
14. El gos fuig.

15. El noi surt de casa.
16. Li estripa la faldilla.
17. L’aixeta no raja.
18. Porta el pa sota l’aixella.

19. Les sabates són vora la
capsa.

20. Li han pres la nina.

1. Ventana.
2. Hogar.
3. Peine.
4. Estantería.
5. Jamón.
6. Zanahoria.
7. Ganso.
8. Tuerca.
9. Sortija.
10. Azadón.

11. La silla es pequeña.
12. Su nariz es aguileña.
13. Pedro está flaco.
14. Aquel muchacho es un hol

gazán.
15. El niño coge el cuchillo.
16. Se ha cerrado la verja.

El vino se ha derramado.
18. Echa los dados encima de

la mesa.

19. Está fumando bajo un árbol.

20. Está hecho polvo.

17.
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c) Comprensió oral 2

Textos:

EL CEC I EL FANALET

Hi havia un pobre ceguet que demanava caritat a les escales de l’en-
trada de l'església. Allí s’estava tot el dia fins que al vespre, a entrada de
fose, se n’anava cap a casa, a Taltra banda del pont, temptejant el camí
amb el seu bastó.

Un vespre que hi havia molta boira, tanta que no es veia res a tres
passes lluny, el ceguet, que la sentía al molí deis ossos, va encendre un
llum i se'n va anar a casa seva, seguint el seu camí habitual.

Un home de la vila, que el coneixia de veure’l cada dia a la porta de
l’església, se’l va trobar peí pont i, veient que anava amb un llum enees, el
va aturar i li va dir:

—Escolteu, mestre, si no hi veieu, tal com dieu, ¿com és que aneu
amb un llum enees? De poca cosa us ha de servir, si sou cec de debo. I si
no, és que ens preneu el pél a tots plegats.

—No, que no m’hi veig, pobre de mi! —va respondre el ceguet—. Pero
tot i així, el llum em fa molt de servei. No el duc pas per veure els altres,
sino perqué els altres em vegin a mi i no em facin caure a térra amb una
empenta.

EL MONO Y EL DELFÍN

Una vez, un barco que transportaba trigo y seda se encontró en medio
de una tempestad. Las olas eran altas como catedrales y el barco naufragó.
Todos se tiraron al agua y, asidos a palos y maderas, intentaron llegar a
tierra, excepto un mono que no sabía nadar y que quedó agarrado a una
j  Po*" sllí flotaba. Cuando la tempestad calmó, el mono estaba solo,

perdido en medio del mar. Pero un delfín fue a socorrerlo y lo llevó hasta
la costa.

Algún tiempo después, un día que el mono navegaba con unos pescado
res, en las redes que intentaban sacar del agua había un delfín que pesaba
rriucho y al que casi no podían izar a bordo. Aterrorizado, el mono vio que
el delfín que estaba prisionero en las redes era el mismo que le había sal
vado la vida y se dispuso a liberarlo. Agarró un cuchillo de la cocina del
barco, se asomó por la borda y en un instante cortó las cuerdas, dejando
libres al delfín y a todos los peces que con él estaban atrapados. El dis
gusto del capitán, los marineros y el cocinero fue mayúsculo. Y lo persi
guieron con bastones y cuerdas por toda la nave. El mono escapó trepando
hasta la punta más alta del palo, desde donde pudo ver a su amigo el delfín
que seguía la estela del barco haciendo saltos de circo para él.

d) Ortografía

Es feia una lectura previa, rápida, i després es llegia el dictat, lenta-
ment, fent una pausa en els llocs senyalats. Al final es feia una tercera
lectura de repás.
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DICTAT

L’any passat,/ quatre dies abans de tornar a l’escola,/ vaig anar a casa
del meu cosí Guillem./ Des de la reixa del jardí/ vaig sentir una cangó./
Amb les tisores de podar,/ la tieta anava cantant alegrement/ mentre pas-
sejava entre els rosers/ qüe hi havia davant la casa./

DICTADO

Una vez llegó a la ancha playa/ un tipo extraño/ con una sombrilla
bajo el brazo./ Mientras la desplegaba,/ le hizo un retoque,/ la giró/ y as
cendió inmediatamente por el aire./ Luego se echó sobre su tumbona./
Cuando yo comencé a mirarlo,/ él creyó que le había guiñado el ojo./

e) Expressió oral

PRIMERA PART

Els dibuixos origináis presentats ais alumnes eren els següents:
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SEGONA PART

1. Per qué puja el nen
a l'arbre?

1. ¿Por qué sube el niño
al árbol?

n
Per qué plora el nen?

¿Por qué llora el niño?

2.

2.

3. On és la nena?

3. ¿Dónde está la niña?
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4. Qué fa el nen?

4. ¿Qué hace el niño?

5. Quan dorm el nen?

5. ¿Cuándo duerme el niño?

6. Qué fa la nena?

6. ¿Qué hace la niña?

Si fueras a una tienda a com
prar fruta, ¿cómo la pedirlas?

No tienes lápiz y tu compañero
tiene uno. ¿Cómo se lo pedi
rlas?

¿Dónde te gusta jugar?

¿Qué haces por la tarde cuan
do sales de la escuela?

7. Si anaves a una botiga a com
prar fruita, com la demanaries?

8. No tens llapis i el teu company
en té un. ¿Com l'hi demana
ries?

9. On t’agrada jugar?

10. Qué fas a la tarda quan surts
d’escola?

7.

8.

9.

10.
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TERCERA PART
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L’enquestador anotava les respostes en el full següent:

182



Escola Alumne número

catalá

castellá
Prova feta en

EXPRESSIÓ ORAL

1. Vocabulari(

Cadira/Silla
Ganivet/Cuchillo □
Nas/Nariz
Gos/Perro
Arbre/Árbol
Ocell/Pájaro
Pilota/Pelota
Nen/Nifio
Gábia/Jaula
Mirall/Espejo

2. Habilitat comunicativa

□
□□□□□□□□

Pou/Pozo
Pinta/Peine
Ulleres/Gafas
Estisores/Tijeras
Barana/Baranda
Teulat/Tejado
Teranyina/Telaraña
Máquina de rentar/Lavadora
Colze/Codo
Matalás/Colchón

□□□□□□□□□□

1.1. □
1.2. □
1.2. □
1.3. □
1.4. □
1.5. □
1.6. □
1.7. □
1.8. □
1.9. □
1.10. □

2.1. □
2.2. □
2.3. □
2.4. □

1',

3.1. □
3.2. □
3.3. □

4.1. □
4.2. □
4.3. □
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f) Fonética

Les paraules que l’enquestador deia i que l’alumne havia de repetir
són les següents:

Catala Castalia

rosa
joguina
fang
dotze
cavall
pobrets
dona
menjar
disc
afluixar

examen
gancho
ángel
dieciséis
miel
pueblo
verdad
ensalada
acción
deshacer
muela
ascensor
siglo
azúcar
los hombres

onze
deu
fum
any
les hores
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