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7. Propostes 
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L’objectiu d’un estudi com aquest, finalment, és el de proporcionar una sèrie de 

conclusions i de idees per a actuacions futures. Amb això no volem dir que 

tinguem l’última paraula sobre l’ensenyament del català als immigrants adults 

extracomunitaris. En bona mesura, les propostes que oferim aquí són les que 

ens han fet les persones que treballen en aquest àmbit cada dia. I nosaltres 

només hi podem afegir una visió general i algunes idees més sociològiques. En 

aquest sentit, el més important és que les propostes que plantegem aquí 

tindran utilitat en la mesura que siguin recollides i discutides pels responsables 

públics o ciutadans d’aquest tema. 

 

Què poden fer les administracions catalanes 

 

 Tenint en compte que l’oferta pública és la més important, cal aconseguir 

una coordinació més estreta entre els diferents departaments de la 

Generalitat. En aquest sentit, cal valorar positivament els convenis ja 

signats entre el Departament de Cultura i el Departament de Benestar i 

Família. Malgrat això, hem pogut constatar que aquesta coordinació s’ha 

d’aprofundir en els aspectes següents: 

o Un enfocament comú quant als objectius, recursos necessaris i 

materials per tal d’assegurar l’ensenyament del català entre la 

nova immigració. Totes les polítiques d’immigració, per tal de 

garantir la integració, haurien de contemplar el català com a 

llengua d’acollida. 

o Elaborar conjuntament nous materials didàctics i recursos per al 

professorat. 

o Millorar la formació del professorat en relació a la immigració i a 

les dificultats d’aprenentatge del català segons la llengua d’origen. 

  

 Tant els programes locals d’immigració com els Plans Comarcals 

incloguin actuacions específiques orientades a l’ensenyament del català.  
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 Treballar des de l’administració pública per tal que les entitats que 

ofereixen cursos als immigrants adults ofereixin cursos de català com a 

primera opció. 

 Ajudar les entitats que ja ofereixen cursos de català als immigrants, i que 

sovint s’adapten molt millor a les seves necessitats que no pas 

l’administració. 

 Oferir classes de català per adults immigrants en franges horàries que 

s’adaptin als horaris laborals. Això és, al vespre i els caps de setmana. 

 Augmentar el nombre d’aules disponibles a les oficines del Consorci. 

 Augmentar la flexibilitat en la programació dels cursos: cursos més 

intensius i més sovintejats (d’un mes, de dos...). 

 Establir convenis amb les empreses per tal d’oferir cursos de català al 

mateix lloc de treball.  

 És necessària una campanya pública per tal de potenciar que la 

ciutadania s’adreci a les persones immigrades en català.  

 En els plans d’acollida municipals cal informar als immigrants de la 

realitat lingüística del país, i de la significació que té la llengua pels 

catalans. 

 L’aprenentatge del català no es pot imposar, per exemple per aconseguir 

el carnet de conduir, sinó que s’ha d’aconseguir en les condicions més 

motivadores. 

 

Què pot fer la societat civil 

 

 Assolir una major formació específica entre els voluntaris. Per tant, cal 

crear cursos de formació de formació. Cal professionalitzar al màxim 

l’ensenyament del català. Malgrat que la tasca dels voluntaris és 

necessària per la manca de recursos en aquest àmbit, cal afavorir que 

les classes de català siguin de qualitat (la formació del professorat és el 

recurs més important). 
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 Les entitats han d’utilitzar unes pautes homologables amb les del CNL i 

els Centres de Formació d’Adults.  

 Crear un servei voluntari de classes de català per a mares i pares 

immigrants a les escoles dels territoris de parla catalana, començant per 

aquells centres de més concentració de la nova immigració. 

 Associat a aquest servei de classes de català, organitzar xerrades per 

mitjà de les associacions de mares i pares d’alumnes sobre qüestions 

d’interès per a pares autòctons i immigrants, de manera que s’afavoreixi 

la trobada i la conversa. 

 Fomentar l’intercanvi cultural i l’aproximació amb les associacions 

d’immigrants (associacions culturals i de treballadors, etc.).  

 Mitjançant aquest intercanvi, organitzar xerrades sobre la realitat 

lingüística de Catalunya i la identificació dels catalans amb la seva 

llengua. 

 Organitzar una jornada sobre llengua i immigració adreçada 

específicament als col·lectius i les associacions d’immigrants a 

Catalunya. Amb la col·laboració d’associacions com Catalunya Acord i 

Veu Pròpia. 

 Fomentar l’ús del català quan ens adrecem als immigrants 

extracomunitaris amb campanyes de sensibilització (directament per part 

d’entitats que treballen per la llengua, a través dels mitjans de 

comunicació públics, a través d’empreses).  

 

Més enllà d’aquest estudi 

 

En aquest estudi hem fet una anàlisi de l’oferta. La nostra metodologia s’ha 

basat en la realització d’un ventall prou ampli d’entrevistes que ens ha permès 

estudiar dues coses fonamentals: a) quins són els enfocaments en 

l’ensenyament del català al nostre país, b) com està estructurada l’oferta de 

català en la pràctica quotidiana i més enllà dels discursos públics. 
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Ara bé, som conscients que es pot aprofundir encara més en aquesta temàtica, 

i que això pot contribuir a millorar l’aprenentatge del català per part dels 

immigrants. En aquest sentit proposem analitzar els aspectes següents: 

 El percentatge d’immigrants que han passat per un curs de català. Per 

això caldria, d’una banda, elaborar dades que en aquests moments no 

estan disponibles (dades reals sobre immigració de persones legals i 

il·legals), d’altra banda, una anàlisi quantitativa de tota l’oferta de cursos 

de català, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit cívic. 

 La manera com els immigrants mateixos veuen i viuen (o pateixen) la 

situació lingüística al nostre país. 

 L’actitud lingüística dels catalanoparlants, que canvien de llengua quan 

es troben amb una persona que pensen que és de fora. 

 L’aprenentatge i l’ús del català per part dels immigrants comunitaris, 

sobretot tenint en compte que aquest tipus d’immigració estrangera va 

augmentant a diverses zones de la costa catalana.  

 

I d’altra banda, caldria pensar en ampliar aquest objecte d’estudi a les altres 

terres de parla catalana.  

 

Difusió dels resultats 

Aquest treball és una oportunitat per generar un debat  —i alhora sensibilitzar— 

sobre les mancances del nostre país en la integració lingüística dels 

immigrants. Un dels requisits per encaminar-nos cap a la solució d’aquestes 

mancances és que les institucions i les entitats que s’ocupen d’aquest tema en 

prenguin consciència. Per això proposem difondre l’estudi per diverses vies. 

 Presentació de l’estudi a un grup seleccionat d’experts i discussió de les 

solucions possibles. 

 Publicació d’articles als mitjans de comunicació sobre els resultats de 

l’estudi. 
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 Presentació dels resultats de l’estudi en una jornada de debat oberta a 

tot els actors socials interessants en la matèria. 

 Opcionalment, presentació de l’estudi a persones responsables d’aquest 

tema dins de l’administració catalana. 
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