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Benvolguda, 

La setmana passada vaig lliurar-vos l'informe Drets i usos lingüístics 
dels infants i adolescents a Catalunya: l'escola com a garant de la 
igualtat d'oportunitats, l'elaboració del qual està basada en una 
macroenquesta als Centres Educatius de Catalunya. 

D'ençà de la presentació de l'informe he estat coneixedor de la 
proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de la Llei 35/2010, de 1'1 d'octubre, de l'occità, aranès a 
l'Aran, que s'ha presentat a la Mesa del Parlament. 

Un cop analitzada la proposta presentada, i valorada en el marc dels 
resultats de l'informe que us acabem de lliurar, ens ha semblat oportú 
compartir-vos les nostres consideracions al voltant del text proposat, 
per tal que puguin ser analitzades abans de la seva aprovació. En aquest 
sentit, us agrairé que les feu arribar als presidents dels grups 
parlamentaris de la Cambra, per si els poden ser d'utilitat. 

Com sabeu, la competència de suggerir o recomanar, com a resultat 
d'un procediment d'investigació, l'aprovació d'una disposició normativa 
o la modificació d'aquelles normes vigents l'aplicació de les quals 
consideri que pot conduir a un resultat injust o a un perjudici 
innecessari, queda recollida a l'article 4 de la Llei reguladora del Síndic 
de Greuges. 

Romanc a la vostra disposició, així com a disposició dels grups 
parlamentaris, per tots aquells aclariments que considereu necessaris, 
relacionats amb la proposta que us adjunto. 

Us saludo cordi 1rríènt, 

.,, 

Rafael Ribó 

Barcelona, 29 de març de 2022 
Síndic de Greuges de Catalunya 
Passeig de Lluís Companys, 7 
08003 Barcelona 
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187 
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat 
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OBSERV AC IONS DEL SÍNDIC SOBRE LA PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA 
LPL ARRAN DE L'INFORME SOBRE DRETS LINGÜÍSTICS 

(Proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de la Llei 35/2010, de l'i d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran) 

Article 21, apartat 1 (supressió text) 

"El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 
llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. També és emprat el castellà en 
els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, d'acord amb els criteris 
que s'estableixen a l'apartat 3." 

Motivació 

En l'apartat 3 ja consta que el castellà és llengua d'ús en l'ensenyament, i que la 
seva presència estarà recollida en els projectes educatius de centre (projectes 
lingüístics de centre). 

En canvi, pot ser problemàtic perquè sembla atorgar als centres la capacitat de 
fixar la presència de les llengües oficials a través dels projectes lingüístics de 
centre. En la pràctica, aquesta redacció no defineix clarament un determinat 
model lingüístic escolar a Catalunya, sinó que reforça els projectes lingüístics de 
centre per determinar la presència de les llengües, atès que, d'acord amb la LEC, 
són els centres que elaboren els projectes lingüístics (art. 14), per bé que el 
Departament d'Educació es pugui reservar la possibilitat d'aprovar-los. 

Si l'objectiu és reforçar que el Departament d'Educació defineixi realment el 
model lingüístic escolar i en sigui garant, atès l'efecte esmentat, aquest text es 
podria eliminar. 

Si l'objectiu és atorgar als centres aquesta capacitat, cal tenir present que 
l'enquesta del Síndic sobre usos lingüístics constata que la presència de les 
llengües en l'ensenyament està molt condicionada pel context sociolingüístic de 
cada centre: en entorns amb un baix ús social del català i en centres amb elevada 
complexitat, hi ha menys presència del català com a llengua vehicular en 
l'ensenyament, i viceversa. Aquesta tendència dels centres a reproduir i 
adaptar-se a la realitat sociolingüística de l'entom, que debilita el potencial 
compensador de l'escola en l'ús social de les llengües oficials, es pot veure 
consolidada pel redactat de la Proposició de modificació de la LPL. Convé 
recordar que en entorns amb més prevalença d'ús d'una llengua oficial, la pressió 
sobre els centres és més forta i la tendència del professorat a utilitzar la llengua 
predominant entre l'alumnat, més alta. 

Des d'aquest punt de vista, el text que es proposa suprimir pot ser problemàtic, 
perquè la protecció del català com a llengua minoritzada queda afeblida. 

Si l'objectiu és atorgar als centres aquesta capacitat però garantir que el 
Departament d'Educació hagi d'aprovar els projectes lingüístics de centre i de 
controlar la seva aplicació pràctica, cal tenir present les dificultats que pot tenir 
la Inspecció per condicionar les decisions preses pels centres en la definició dels 
seus projectes educatius i lingüístics. 
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En l'informe del Síndic es fa recaure les eines per conèixer la realitat 
sociolingüística dels centres escolars i l'establiment de criteris en el Departament 
d'Educació, no pas en els centres. Els centres haurien de poder adaptar el model 
lingüístic escolar establert per les lleis i pel Departament d'Educació a la realitat 
del seu centre, d'acord amb l'autonomia que disposen, però no haurien de poder 
definir el model lingüístic escolar. La redacció d'aquest articulat dona a entendre 
que són els centres que fixen la presència de les llengües (és a dir, el model 
lingüístic escolar). 

En definitiva, la supressió del text protegeix més la presència del català com a 
centre de gravetat del sistema educatiu, atès el caràcter de llengua pròpia i 
socialment minoritzada, tenint present, com ja s'ha dit, que en l'apartat 3 de 
l'article 21 ja es fa esment a la presència del català i el castellà com a llengües 
d'ús en l'ensenyament. Es proposa reservar el punt 1 per establir la llengua sobre 
la qual gravita el model lingüístic escolar a Catalunya. 

Article 21, apartat 3 (supressió text) 

"Per tal d'assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l'ensenyament 
obligatori, l'ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials ha de tenir 
garantida una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius de 
centre. 
La determinació de la presència de les llengües oficials en l'ensenyament ha de tenir en 
compte la situació sociolingüística i l'evolució del procés d'aprenentatge lingüístic, oral i 
escrit, d'acord amb els instruments de control, avaluació i millora de les competències 
lingüístiques. Per determinar l'abast d'aquesta presència s'inclourà, des d'un abordatge 
global i integrador els recursos d'aprenentatge, inclosos els de caràcter digital i els usos 
lingüístics de l'alumnat a l'aula i en el conjunt del centre educatiu." 

Motivació 

Parlar de "presència adequada" sense especificar què s'entén per adequada és un 
concepte jurídic indeterminat que obre la porta a múltiples possibles 
interpretacions (per part de les famílies, dels centres i, si escau, dels tribunals). 
Aquest dèficit de claredat o de determinació pot ser contraproduent en un àmbit 
malauradament "conflictualitzat" com el de la llengua. 

La "presència adequada" aboca al concepte de "proporció raonable", raonabilitat 
també subjecta a múltiples interpretacions, que estava present en la LOMCE i que 
va ser suprimit amb la LOMLOE. 

Els criteris establerts en l'apartat 3 no permeten determinar quan la presència de 
les llengües es considera adequada. Aquests criteris estableixen aspectes que cal 
tenir en compte o incloure en la determinació de la presència i del seu abast, però 
no quan aquesta es considerarà adequada. 

Es proposa eliminar aquest concepte si no s'especifica què s'entén per adequada. 
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"L'administració pot impulsar l'adopció per part dels centres de mesures necessàries 
per compensar les mancances en els usos lingüístics de les llengües oficials 
minorttzades." 

Motivació 

El model lingüístic escolar que deriva de la proposició de modificació de la LPL 
condiciona fonamentalment la presència de les llengües oficials a l'ensenyament 
a partir de l'avaluació de la competència lingüística. Així, s'entén, en centres amb 
una competència en català més baixa, caldrà incrementar la presència del català 
com a llengua en l'ensenyament, mentre que en centres amb una competència 
en castellà més baixa, caldrà reforçar la presència del castellà. 

L'enquesta del Síndic, però, posa de manifest que l'aula és l'únic àmbit 
d'interacció social de l'alumnat en què el català és la llengua d'ús prevalent, 
especialment en els territoris més densament poblats i on la presència del 
castellà fora de l'escola és predominant. El fet de preservar el català com a centre 
de gravetat del model lingüístic escolar té sentit més enllà de l'impacte que la 
vehicularitat de les llengües pugui tenir en la competència lingüística, 
especialment mentre fora de l'escola sigui una llengua socialment minoritzada. 

A més, determinar la vehicularitat fonamentalment en funció de la competència 
lingüística de l'alumnat pot no protegir necessàriament la presència del català 
per diverses raons: 

Els centres amb baixa competència en català acostumen a tenir baixa 
competència en castellà (encara que menys), perquè la competència 
lingüística està molt relacionada amb l'ús social de les llengües però 
també amb factors de caràcter socioeconòmic i sociocultural de 
l'alumnat. Aquesta relació entre resultats en les proves de competència i 
composició social del centre pot justificar un ús vehicular en 
l'ensenyament tant del català com també del castellà, i pot no servir 
necessàriament per incrementar la presència del català on aquesta sigui 
menor. 

L'explotació de les dades de l'informe PISA i de les dades de l'enquesta 
del Síndic evidencia que el nivell de vehicularitat del català no genera ni 
guanyadors ni perdedors en termes d'adquisició de competència 
lingüística entre l'alumnat en funció de la llengua parlada a casa. No és 
fàcil acreditar centre per centre la relació directa entre increment de 
vehicularitat a l'ensenyament d'una determinada llengua i millora de la 
competència lingüística de l'alumnat. 

En vista d'aquestes consideracions, es proposa que la modificació de la LPL 
reforci la relació entre la vehicularitat i l'ús social de la llengua. Cal tenir present 
que un dels problemes principals del català té a veure amb l'ús social, no només 
amb la competència lingüística (que també). 

Per a la promoció de l'ús social d'una llengua minoritzada, cal fomentar la 
competència lingüística però també generar àmbits d'interacció on la llengua 
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de la competència lingüística però també del context sociolingüístic: l'alumnat 
(independentment de la seva llengua inicial) tendeix a utilitzar més el català en 
àmbits i contextos on el català té un ús social predominant (no està en minoria) 
o on el català és concebuda com a llengua normalment emprada en aquell 
determinat àmbit. En el cas del sistema educatiu, aquestes condicions de context 
favorables passen sobretot per la determinació de la vehicularitat i per la lluita 
contra la segregació escolar. 

Preservar la vehicularitat del català en l'ensenyament és fonamental per garantir 
un àmbit on el català sigui llengua normalment emprada. Com més l'alumnat es 
distancia de l'aula i del centre, menys ús fa del català. Així, per exemple, 
l'enquesta del Síndic (a més de 52.000 alumnes) posa de manifest que, a primària, 
l'ús del català amb el professorat és del 81 % (comunicació vertical), l'ús del català 
amb els companys a l'aula és del 48% (comunicació horitzontal dins de l'aula), i 
l'ús del català amb els companys al patí és del 43% i, amb els amics, del 39% 
(comunicació horitzontal fora de l'aula); i a secundària, l'ús del català amb el 
professorat és del 73% (comunicació vertical), l'ús del català amb els companys a 
l'aula és del 39% (comunicació horitzontal dins de l'aula), i l'ús del català amb els 
companys al patí i amb els amics és del 33% (comunicació horitzontal fora de 
l'aula). 

En aquest sentit, es proposa que no fiar tot el model lingüístic escolar a la relació 
entre vehicularitat i competència, i que, a banda de condicionar la vehicularitat 
a la competència lingüística, també es condicioni a l'ús social de les llengües 
oficials. Si bé l'articulat de la proposició de modificació de la LPL preveu que la 
determinació de la presència de les llengües oficials en l'ensenyament tindrà en 
compte la situació sociolingüística, aquest articulat no preveu que l'abast 
d'aquesta determinació tingui en compte els usos socials fora del centre. 

Aquesta proposta de text afegit permet reconèixer el paper compensador i 
normalitzador de les llengües oficials per part de l'escola en relació amb l'ús 
social de les llengües en el seu entorn. 

La LOMLOE estableix que les administracions educatives "impulsaran la 
adopción por parte de los centres de las medidas necesarias para compensar las 
carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas." (disposició 
addicional trenta vuitena). 


