
 41 

2. L’oferta pública de cursos per als immigrants adults 
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L’oferta pública de cursos de català, d’una banda, es distribueix en tres àmbits 

competencials de la Generalitat de Catalunya: formació d’adults (Departament 

de Benestar Social), formació ocupacional (Departament de Treball) i 

normalització lingüística (Consorci per la Normalització Lingüística, dins de la 

Direcció General de Política Lingüística, en el Departament de Cultura).  

D’altra banda, també sorgeix de les actuacions dels municipis i consells 

comarcals, ja sigui en institucions compartides amb la Generalitat (CNL i 

Escoles d’Adults), ja sigui a partir d’iniciatives pròpies, com ara cursos de 

carnet de conducció que també inclouen l’aprenentatge del català1, o bé a partir 

de cursos subvencionats en entitats locals.  

Com ja hem explicat en el primer capítol, les polítiques socials són les que, des 

de les competències de la Generalitat, poden tractar el fenomen de la 

immigració per tal de facilitar-ne la integració. Aquestes polítiques ja estan 

organitzades en els diferents Departaments. I malgrat que s’hagi elaborat un 

Pla Interdepartamental, les actuacions del govern necessàriament estan 

distribuïdes en diferents Departaments. La qüestió és si, per sobre d’aquesta 

divisió d’atribucions en l’àmbit de les actuacions del govern hi ha un 

plantejament polític definit.  

En les entrevistes que hem fet als diferents Departaments de la Generalitat 

hem vist que no hi ha una política definida sobre l’ensenyament del català als 

adults immigrants. De fet, els plantejaments en relació amb aquesta qüestió 

són diferents segons els Departaments. Mentre la Direcció General de Política 

Lingüística aposta per la creació d’una nova oferta de cursos adreçada 

específicament al col·lectiu d’immigrants, la Direcció General de Formació 

d’Adults està tot just començant a incrementar la seva oferta de cursos de 

català. Aquests són els dos organismes del govern més implicats en aquest 

tema. Però també hi ha el Departament de Treball, que a través dels CIFO 

ofereix mòduls de català en els cursos de formació ocupacional. Sembla que 

qui podria dir-hi més és la Secretaria per a la Immigració per mitjà del Pla 

Interdepartamental. El cas és, però, que les actuacions que es descriuen en 

                                            
1 Tot i que en la majoria dels casos que hem observat els cursos de conducció inclouen 
l’aprenentatge del castellà.  
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aquest pla van en la línia dels departaments que les han de dur a terme. Així, 

mentre que el Departament de Justícia planteja un programa per ensenyar 

castellà als immigrants (Programa núm. 6.2), el Departament de Cultura 

proposa programes que inclouen l’ensenyament del català (Programa núm. 

6.3).  

Ningú no dubta que és útil que els immigrants extracomunitaris aprenguin el 

català, però no tothom ho veu tant necessari. D’aquesta manera, les actuacions 

del govern no plantegen trencar amb la situació d’inferioritat actual del català, 

que fa que una llengua, la castellana, sigui la necessària per viure a Catalunya, 

mentre que el català no deixa de ser una llengua de segona. Evidentment, la 

discussió sobre l’ensenyament de les llengües als nouvinguts va més enllà de 

les necessitats de normalització lingüística, perquè cal plantejar-se també les 

necessitats d’integració de les persones immigrants.  

En aquest sentit, cal tenir molt en compte les consideracions del Consell 

Assessor per la Immigració, que en el seu darrer document proposa que 

l’ensenyament del català sigui una tasca prioritària.  

«recomanem que tot el procés d’acollida i de formació es realitzi en català, ja que la immigració 

que arriba en aquests moments a Catalunya té com a projecte quedar-s’hi, els fills aprenen el 

català a l’escola, i, malgrat en un primer moment la seva voluntat és aprendre el castellà, un 

cop porten un determinat període aquí s’adonen de que no conèixer el català els dificulta la 

integració laboral, retalla la seva igualtat d’oportunitats i els provoca, sense voler, una doble 

discriminació. A més, fer-los l’ensenyament en castellà és, d’una manera o altra, dir-los que el 

seu projecte de futur no és quedar-se a Catalunya.»2 

Des del punt de vista de la integració, l’aprenentatge del català va més enllà de 

la necessitat de normalitzar el país, i tal com planteja aquest document, 

l’aprenentatge del català s’ha d’entendre com una necessitat social. Els 

estrangers que volen progressar parlen català, perquè veuen que tenen més 

oportunitats, més accés a tot. El fet d’ensenyar-los primer castellà obeeix a un 

paternalisme absurd que a la pràctica es converteix en una barrera per a la 

integració. Es pensa que el més important és que puguin menjar, però allò que 

esdevé imprescindible per a qualsevol persona que es desplaça a viure a un 

                                            
2 Document provisional sobre L’acollida dels immigrants: necessitats i propostes del Consell 
Assessor d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. 
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lloc nou és el domini de la llengua. Sense el domini de la llengua és impossible 

accedir amb facilitat als recursos més funcionals (treball, educació, sanitat, 

etc.). 

En canvi, de les entrevistes que hem realitzat poden extreure que només es 

promou l’ensenyament del català des de la perspectiva de la normalització 

lingüística. També cal tenir en compte que la impossibilitat de controlar els 

fluxos impedeix dur a terme una política d’acollida completa, que inclogui 

l’ensenyament del català per a tots els immigrants. Això és el que fan països 

com Noruega, on la política d’integració prioritza l’aprenentatge del noruec, com 

a condició per a assolir el permís d’estada. Però, com hem explicat en aquest 

estudi, no tot es pot atribuir a la manca d’estructures d’estat. Almenys, això és 

el que mostren casos com el del Quebec3, on l’aprenentatge del francès per 

part dels nous immigrants implica les mateixes empreses, que tenen l’obligació 

de garantir que la meitat de la plantilla sigui competent en aquesta llengua.  

La situació lingüística a Catalunya, i les polítiques que l’acompanyen, han fet 

que l’ensenyament del català als immigrants hagi esdevingut una qüestió de 

vocacions i voluntats. Vocació per part de la Direcció General de Política 

Lingüística, i del professorat del Consorci de Normalització Lingüística —un 

professorat amb una vocació ben demostrada, que sovint ha de suplir amb 

esforços personals la manca de recursos—, dels ajuntaments i d’algunes 

Escoles d’Adults. Voluntat per part d’aquells immigrants que pensen que és bo 

conèixer la llengua del país, o que s’hi senten obligats per les circumstàncies 

de feina o per l’educació dels fills. Per tant un dels factors que decideix l’oferta 

de cursos és la mateixa demanda.  

En aquest capítol analitzarem les característiques de l’oferta de cadascun dels 

departaments esmentats de la Generalitat, com també l’oferta municipal i 

comarcal a partir de la mostra de vuit comarques que hem analitzat amb detall. 

Tanmateix, l’oferta municipal i comarcal es tractarà amb més detall en el capítol 

4. I la demanda i les característiques dels alumnes, s’analitzen en el capítol 5. 

Finalment, abordarem la qüestió de la coordinació entre les diverses ofertes 

                                            
3 Bouchard, Pierre, La connaissance fonctionelle du français. Office de la lange française. 
Quebec. 
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oficials, les mancances detectades pels mateixos interlocutors, i les millores 

proposades.  
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2.1 Els cursos del CNL 

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística es va crear el 1988 per tal d’oferir 

l’ensenyament del català als adults. El CNL és un organisme gestionat de 

forma compartida per la Generalitat i els municipis. El 65% del finançament va 

a càrrec de la Generalitat, i el 35% de l’ajuntament o el Consell Comarcal. 

L’alumnat que tingué el Consorci en un bon començament estava format tant 

per castellanoparlants que volien aprendre català, com per catalanoparlants 

que volien aprendre a escriure o perfeccionar el català. Tot i que en un bon 

començament la intenció era ensenyar el català per tal de contribuir a la tasca 

de normalització, amb els anys el Consorci ha anat desenvolupant una oferta 

reglada de cursos que serveixen per a l’obtenció de certificats que són 

necessaris per a desenvolupar determinades feines. Per exemple, el nivell C de 

català, que és un requisit per a treballar en l’administració pública catalana, o el 

nivell K, que és el títol que identifica els professionals de la correcció.  

 

2.1.1 El català per a immigrants, canvi d’orientació 

L’oferta de cursos del CNL està estructurada de forma estable per 12 nivells 

d’aprenentatge, que condueixen als diferents certificats de català (vegeu 

l’annex). Aquests cursos estan pensats tant per a catalanoparlants com per a 

no catalanoparlants, perquè des del moment de la seva creació, el Consorci ha 

tingut com a tasca afavorir l’ús social del català. Potser per això, molts dels 

responsables d’oficines del Consorci que hem entrevistat se senten incòmodes 

quan es parla de cursos per a immigrants. 

«Nosaltres no diem, encara que ho fem, perquè entenem que de vegades els noms diuen molt, 

no?. Per tant, el que fem són cursos de llengua catalana, d’acolliment si el públic que ens ve 

necessita no pas un curs, sinó unes sessions d’entendre l’entorn, per tant això són cursos 

d’acolliment, als quals s’hi poden apuntar tant una persona que vingui de Vigo, com un magribí 

que arribi ara. I per exemple el que estem fent en aquest cas és intentar fer a la Segarra un 

curs d’acolliment per a treballadors. D’entrada és l’empresa qui ens diu “hi aniran aquestes 

persones”. Nosaltres no.».  

Alguns consideren que aquesta és una denominació poc integradora; d’altres 

insisteixen en el fet que el Consorci sempre ha fet aquesta funció d’ensenyar el 
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català a aquells que no el saben (referint-nos a la immigració espanyola d’anys 

passats). Però també hi ha persones que ens han remarcat molt les 

característiques diferenciades dels cursos per a la nova immigració, com també 

la necessitat que existeixi una oferta especialment adaptada a aquesta 

població. 

Però no es pot negar que en els últims anys s’ha produït una reorientació de 

l’oferta de cursos. Amb l’arribada de la nova immigració, s’ha disparat la 

demanda de cursos bàsics i d’introducció a la llengua. Des de fa dos, tres, o 

quatre cursos depenent dels llocs, a totes les oficines del Consorci s’ha hagut 

d’incrementar l’oferta de cursos per a immigrants. Fa cinc anys s’oferien més 

cursos per a catalanoparlants, per treure’s algun certificat, ara és al revés. 

L’oferta actual tendeix a semblar-se a la dels primers anys del Consorci, quan 

hi havia més cursos adreçats a no catalanoparlants. Però amb la diferència que 

els cursos dels nivells de perfeccionament encara tenen molta demanda (nivell 

C, nivell K, etc.). Això significa que el Consorci han de cobrir més necessitats 

que mai. Les dificultats per cobrir aquestes necessitats, fa per exemple, que en 

alguns punts del país, una part important de l’oferta de cursos per a 

catalanoparlants es faci a distància4, per poder disposar així de més hores 

presencials per a cursos adreçats a la nova immigració.  

Cal no confondre aquesta situació amb un augment general dels cursos i dels 

alumnes. La realitat és que en els últims anys han disminuït tots dos conceptes 

en les dades que ofereix l’Informe de Política Lingüística del 2001. Hi ha, per 

tant, una tendència a que disminueix l’oferta en el seu conjunt. Però si 

s’analitzen les dades es pot veure com el nombre d’alumnes per curs ha 

disminuït. Ha passat de 24,64 el curs 1998-99 al 19,06 el curs 2000-01. Si 

tenim en compte que els cursos per a immigrants acostumen a tenir un nombre 

d’alumnes reduït (més o menys 15), aquestes dades es poden interpretar com 

el reflex d’aquest increment dels cursos per a la nova immigració. Perquè, de 

fet, l’Informe de Política Lingüística del 2001 no aporta dades específiques 

sobre els cursos adreçats a immigrants adults. 

                                            
4 El curs 1998-1999 hi havia 1.338 alumnes matriculats en la modalitat de cursos a distància. El 
curs 2000-2001, dos anys després, els alumnes matriculats en aquesta modalitat van ser 
5.764. 
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L’efecte immediat de l’ensenyament del català als nou immigrants, és que hi ha 

un canvi d’alumnat, i un canvi en els interessos d’aquest alumnat. Aquest nou 

tipus d’alumnat mostra interès sobretot pels nivells més bàsics. En general 

només volen un primer contacte amb la llengua per entendre-la, però no estan 

interessats en els certificats que ofereix el Consorci. 

Aquesta nova situació provoca alguns problemes. En el cas del professorat, 

tant les responsables de la Direcció de Política Lingüística com les 

responsables dels cursos del Consorci, fan esment del problema (i el repte) que 

representa per al professorat adaptar-se a un nou tipus d’alumnat.  

«El professorat del Consorci està preparat per ensenyar a adults alfabetitzats, no per fer 

alfabetització. Això és nou. L’alumnat del Consorci havia estat d’una altra mena. Inicialment, els 

primers anys, eren catalans que havien estat escolaritzats en castellà i volien aprendre a parlar 

i escriure correctament en català.  A aquests s’hi van afegir els castellanoparlants. I ara ens 

trobem amb la nova immigració i amb la problemàtica de quina llengua se’ls ha d’ensenyar. 

Abans era molt clara que la gent sabia el castellà i es tractava d’ensenyar català. Ara ens 

trobem amb un alumnat que no sap ni castellà ni català, ni llengües romàniques.» 

L’altre canvi immediat, i el més substancial és la modificació de l’oferta per la 

introducció d’una nova tipologia de cursos: els destinats a la nova immigració. 

Aquests cursos tenen dues característiques que els diferencien notablement de 

la resta de l’oferta del Consorci. Per una banda es tracta de cursos de menys 

hores. Els cursos normalment són de 45 hores que acostumen a anar de 

Novembre a Febrer i de Febrer a Juny5. Els preus dels nivells inicials de català 

són molt baixos. En aquest sentit, el Consorci prioritza el seu objectiu de 

normalització i de dinamització de la llengua. 

Malgrat les facilitats econòmiques, o potser per això mateix, no tots els alumnes 

fan totes les hores, perquè molts ho deixen abans d’acabar el curs6. D’altra 

banda, es tracta de cursos adreçats a persones que tenen referents lingüístics 

                                            
5 En les comarques on els immigrants s’ocupen a l’agricultura, els mesos estivals són els que 
es treballa més, per tant, els cursos poden quedar fàcilment sense alumnes.  
6 L’absentisme és un dels principals problemes que dificulta la dinàmica dels cursos de català. 
Moltes persones immigrants fan canvis de feina, canvis d’horaris o es desplacen a una altra 
població a viure. Això ja són de per si factors estructurals que impedeixen mantenir els grups 
sencers fins al final del curs. Però a més cal tenir en compte altres elements, com ara la 
possible desmotivació per les dificultats mateixes de l’aprenentatge en persones que no tenen 
estudis, o que es troben molt fora de lloc a la nostra cultura. 
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molt diversos, i alhora diferents dels alumnes que tradicionalment ha tingut el 

Consorci. També en molts casos, els cursos del Consorci per a la nova 

immigració es fan amb alumnes no alfabetitzats, i aquesta és una característica 

que també trenca amb la línia de l’oferta tradicional del Consorci. 

Lògicament, les persones nouvingudes a Catalunya poden apuntar-se al curs 

del Consorci que més els convingui pel seu nivell. En aquest sentit, la política 

oficial del Consorci és que els alumnes es matriculin en l’oferta habitual de 

cursos per a no catalanoparlants. L’escala de nivells del CNL contempla un 

primer nivell per a no catalanoparlants (el B1), que un cop superat, permet anar 

accedint a nivells més avançats (el B2, el B3, l’S1 i així successivament). En 

aquests cursos de fet es matriculen moltes persones immigrades, sobretot 

castellanoparlants. Però alhora, el Consorci ha desenvolupat, com dèiem, una 

nova oferta adreçada especialment a persones que no es matricularien 

d’aquests cursos de l’oferta estable del CNL. En aquest sentit, es pot dir que el 

Consorci ha ampliat les seves funcions, més enllà de les que havia tingut fins 

ara. Perquè els cursos que ofereix específicament a les persones immigrades 

no són cursos que condueixin a l’obtenció de cap certificat, ni a l’adquisició d’un 

nivell de català que permeti entendre el conjunt de les situacions lingüístiques. 

Es tracta, de fet, de cursos que ofereixen un nivell molt elemental de català, 

molt orientat a facilitar la comprensió de situacions bàsiques de la vida 

quotidiana. Vegem com són aquests cursos. 

 

2.1.2 La nova oferta de cursos del CNL 

De manera oficial, s’ha establert una oferta específica de cursos per a les 

persones que no dominen cap llengua romànica, o que estan sense 

alfabetitzar. Quan es donen aquests casos, els alumnes no s’inclouen en el 

nivell B1 dels cursos reglats, sinó que es fa un grup a part. Aquests cursos no 

estan definits de forma oficial. S’entén com a cursos introductoris de llengua i, 

en general, podem dir que hi ha dues modalitats de cursos: a) nivell preliminar 

o b) Entorn i llengua. Tanmateix, en la nostra recerca a les vuit comarques que 

hem escollit com a mostra (Barcelonès, Vallès Occidental, Osona, Al Empordà, 

Maresme, Segrià, Tarragonès i Baix Camp), hem pogut comprovar que les 
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denominacions dels cursos són molt variades, tot i que en conjunt segueixen un 

mateix patró: cursos de llengua oral, molt basats en la comunicació en 

situacions concretes de la vida quotidiana.  

 

Els cursos d’acolliment lingüístic 

Com el seu nom indica, es tracta de cursos l’objectiu dels quals és fer el primer 

contacte amb el català. Són cursos amb un nivell molt elemental, que no 

implica la introducció de coneixements gramaticals, sinó simplement la 

introducció de conceptes de llengua oral. S’adrecen a aquests cursos els 

alumnes que no coneixen cap llengua romànica o que no tenen un nivell 

d’instrucció bàsica. En aquest sentit, es produeix una situació força ambigua, 

perquè les persones analfabetes haurien d’inscriure’s als cursos de les Escoles 

d’Adults. En alguns municipis, la diferència entre els alumnes que van a un lloc 

o a un altre és molt clara. Però en d’altres no. A la pràctica, el CNL acaba 

essent una institució que fa la funció d’alfabetitzar persones immigrades. 

Els cursos d’acolliment lingüístic estan muntats en sessions setmanals. I són 

d’incorporació immediata per la gent que vol classes de català, però que no es 

pot incorporar en un curs reglat. Normalment hi va gent que porta com a molt 

un any d’estada al país. El tipus de gent que s’apunta als cursos d’acolliment és 

gent que va al CNL pel seu compte, i que normalment té estudis universitaris. 

Si després de fer aquest curs els alumnes volen continuar avançant el seu 

nivell de català es poden apuntar al nivell més bàsic (B1) dels cursos reglats. 

 

Cursos de Nova Immigració 

Tot i que aquesta denominació és la que es fa servir genèricament en el CNL 

per referir-se a la nova oferta que s’ha creat, en alguna oficina se’ns ha 

presentat com una modalitat concreta de cursos. És el cas del CNL de Mataró, 

que ofereix sota aquesta denominació cursos adreçats a aquells col·lectius que 

no van pel seu compte al Consorci. Però també es fa en altres llocs. Es tracta 

sobretot dels magribins i subsaharians, que no acostumen a anar per ells 

mateixos a inscriure’s en un curs. En aquest cas, doncs, l’oferta es fa per mitjà 

de les entitats, i amb els mediadors culturals, i adapten la programació del curs 
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a les característiques específiques de l’alumnat àrab (horaris del ramadà, 

separació de dones i homes, etc.).  

 

Llengua i entorn 

Tot i que no sempre s’anomenen així, el curs Llengua i entorn té per finalitat 

plantejar un quadre de sessions de llengua catalana que han de facilitar 

l’orientació de les persones immigrades en el seu entorn. Les sessions estan 

basades en les diferents activitats que una persona pot fer durant el dia en una 

ciutat qualsevol: anar a comprar, anar al metge, agafar els transports públics, 

gestionar l’empadronament, etc. Per tant, són cursos que fan alhora una 

immersió lingüística i cultural.  

Aquesta mena de cursos es fan sobretot a Barcelona, i es fan sovint amb la 

col·laboració de diferents organitzacions socials, les quals són les que 

encarreguen els cursos al CNL. Les entitats solen ser: AMPES, ONG, 

associacions d’immigrants o associacions de veïns.   

 

Sessions preliminars  

Les sessions preliminars estan pensades per aquelles persones que no tenen 

especials dificultats lingüístiques, però que no es poden incorporar a cap curs 

perquè han d’esperar que s’obri la matriculació. Com que l’arribada de 

persones que es volen apuntar a cursos de català ha esdevingut un degoteig 

constant, en algunes oficines del CNL s’ofereixen aquestes sessions 

preliminars, fins que l’alumne es pot incorporar a un curs normal. En els cursos 

preliminars, com que es pressuposa un coneixement més elevat de l’entorn, es 

fa més èmfasi a la part de la llengua, lèxic i vocabulari. 

 

Sessions d’introducció a la llengua oral 

També estan pensades per a les persones que va arriben fora de dates d’inici 

dels cursos (novembre o desembre), però que tenen un nivell molt baix de 

coneixements lingüístics. Sovint, però, es tracta d’alumnes amb nivells molt 

diferents. Alumnes que poden fer aquest curs com a pas previ a l’alfabetització, 
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com alumnes que poden fer aquest curs com a pas previ a l’aprenentatge del 

català per mitjà de l’oferta reglada del CNL. Per part del CNL l’important és que 

aquest alumnat no es perdi.  

 

Els Centres d’Autoaprenentatge de Català 

Aquests centres (de vegades anomenats Aula Oberta pels professors 

entrevistats) estan oberts a tothom que arriba i no es pot apuntar en un curs 

perquè està fora de matriculació. S’hi fan sessions de llengua durant tot l’any, 

tant per a catalanoparlants com per a no catalanoparlants, anomenades 

Sessions inicials de Suport a l’aprenentatge. A diferència d’altres modalitats, els 

alumnes del CAC han de tenir prou competència per seguir un aprenentatge 

guiat però autònom. Després, la persona pot continuar amb un ensenyament 

reglat. Depèn també dels col·lectius i de les necessitats laborals o familiars que 

tinguin. De vegades no veuen la necessitat d’anar més enllà. També s’atenen 

algunes demandes de col·lectius. Per exemple, si arriba tot un col·lectiu que 

necessita aquesta formació a través del CAC, o de convenis amb institucions, 

ONG, entitats diverses.  

 

Grups de conversa 

Per reforçar l’aprenentatge de la llengua oral, es fan grups de conversa, que 

poden durar fins a 45 hores. Acostumen a ser grups de 15 persones, depenent 

de la constància de l’alumnat en l’assistència.  

 

Ofertes adreçades a col·lectius de dones 

A totes les oficines del CNL que hem visitat hem constatat que les dones 

magribines i africanes en general es matriculen molt poc als cursos de català 

pel seu compte. Això pot ser degut a moltes raons: la forta divisió sexual del 

treball i de l’educació en la cultura d’origen, la forta presència de 

l’analfabetisme en dones provinents del món rural i de països en vies de 

desenvolupament, el control que exerceix el col·lectiu sobre els seus 
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moviments, al fet que tenen cura de nens petits que no poden deixar amb 

ningú, etc. 

Al CNL de Mataró expliquen que quan van començar a fer cursos per 

immigrants, el 1992-93, els van fer separats d’homes i de dones. Això també ha 

passat en algun altre cas. Però no és un fenomen que puguem dir que està 

molt estès, perquè el problema és que les dones magribines i subsaharianes no 

es van a matricular als cursos.  

Tot i que el CNL no n’ha fet una prioritat, sí que ha ajudat i assessorat a les 

escoles o a les associacions de veïns per tal de trobar una solució. La solució 

que s’ha adoptat per oferir classes de català (i de castellà) a les dones que es 

troben en aquesta situació de falta d’autonomia i fort control social és una 

estratègia d’aproximació i adaptació dels horaris. En associacions de veïns, a 

les escoles, s’organitzen cursos específicament per a dones immigrades. Els 

cursos s’adapten molt al nivell del grup, que segons els casos es tracta de 

dones no alfabetitzades. Les classes se solen fer en horari escolar, perquè és 

quan les dones tenen els fills a l’escola i poden disposar d’una estona sense la 

presència i el control dels marits (en algun cas hem descobert que el curs es fa 

d’amagat dels marits). En d’altres casos, es tracta de mares i mestresses de 

casa llatinoamericanes o d’altres procedències que simplement han vist la 

necessitat d’aprendre català per poder fer costat als seus fills, que l’estan 

aprenent a l’escola.  

  

Assessorament 

Una de les línies de treball que té el CNL és l’assessorament a entitats, 

empreses, i diverses institucions amb la pretensió de fomentar l’ús del català en 

tots els àmbits. Aquests assessorament es tradueix en materials editats de 

català específic (per exemple, per a la guàrdia urbana, per a les tasques 

administratives de les empreses, per a les relacions comercials, etc.). També 

es tradueix en subvencions per cursos específics, sobretot en el cas de les 

entitats que fan cursos per a la nova immigració. Però l’apartat més important 

segurament és la que implica la formació en el lloc de treball de col·lectius 
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específics de professionals o treballadors, per exemple, cursos de formació per 

a cambrers, per a treballadors d’una fàbrica, o per a un cos de policia local. 

En aquesta línia, hi ha alguns casos d’assessorament a empreses que han 

contractat treballadors en origen. Com és el cas de grups de persones que 

provenen de països de l’Europa de l’Est que han estat contractades en 

empreses de les terres de Lleida. Malgrat que aquesta via forma part de les 

tasques atribuïdes al CNL, hem pogut comprovar que no s’està utilitzant 

gairebé gens amb col·lectius de treballadors immigrats, fora d’algun cas. 

El que està succeint al Tarragonès n’és un cas emblemàtic. Se’ls han adreçat 

molts ajuntaments i particulars demanant assessorament pel que fa al tema de 

la nova immigració. Han intentat assessorar-los sobretot pel que fa al material, 

però des del CNL s’han centrat en organitzar cursos propis, perquè no poden 

assumir més cursos. En algun cas, però, s’ha concedit alguna subvenció. En 

els altres casos d’empreses que estant sol·licitant cursos (CEPSA, Port 

Aventura, etc.), els treballadors s’han hagut de matricular dins de l’oferta 

regular del CNL. Un dels arguments que ho justifiquen és que és difícil fer un 

grup homogeni, perquè els treballadors acostumen a tenir nivells molt diversos. 

Però l’altra raó que sorgeix a les entrevistes que hem realitzat és la manca de 

personal per assumir aquestes tasques. 

També és el cas del Maresme. A Calella s’ha signat un conveni amb el Gremi 

de l’Hosteleria per tal de fer classes de català als cambrers. Però aquest 

conveni no s’ha executat com a tal, ja que el CNL de Calella només disposa 

d’una persona, que ja porta tres cursos per a nova immigració, més la gestió de 

tota la part administrativa del CNL. Per tant, la tasca d’assessorament i 

dinamització lingüística queda fora del seu abast.  

 

2.1.3 Metodologia i professorat dels cursos 

 

Al costat de la nova orientació que suposen els cursos adreçats a persones 

immigrants, l’altre gran repte del Consorci és el de trobar una metodologia 

adequada per aquests cursos. Com hem dit, el nivell dels cursos 

específicament adreçats a immigrants és molt elemental. Ha calgut, doncs, 
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deixar de banda la gramàtica i l’ensenyament escrit de la llengua com a primers 

referents. Els cursos s’estan orientant cap a una metodologia més 

comunicativa, basada en l’aprenentatge com a llengua oral.  

L’objectiu primordial és que els alumnes assoleixin uns nivells mínims de 

comprensió i d’expressió oral, a fi i efecte que puguin començar a afrontar per 

si sols les situacions més quotidianes en les que es poden trobar. En aquest 

sentit s’emfasitza molt el treball per tasques o situacions comunes seguint una 

metodologia basada en la pràctica oral de l’alumnat, una alta participació a 

l’aula i una constant relació entre els alumnes per tal d’afavorir llaços entre 

comunitats que a priori es desconeixen.    

L’oberta de Centres d’Autoaprenentatge ha permès d’anar introduint materials 

audiovisuals i les TIC com a elements complementaris de la formació. Però a 

les aules on els fan els cursos per a immigrants no s’acostuma a utilitzar cap 

d’aquests suports. Cal tenir en compte que molts d’aquests alumnes no poden 

utilitzar material informàtic, perquè requereixen una metodologia més pròxima 

als seus coneixements i més flexibles. En aquest sentit, la conversa és el 

principal recurs. Però també s’ha de tenir en compte l’opinió dels professors 

que pensen que amb recursos audiovisuals —o simplement algun material amb 

suport de paper que plantegi situacions reals— podrien fer millor la seva feina 

docent.  

La contrapartida d’això és que l’oferta de cursos del CNL es distribueix en unes 

franges horàries molt poc adequades per combinar amb els horaris laborals. 

Els cursos es fan de matí i de tarda, i llevat d’algun cas molt aïllat no hi ha 

oferta al vespre ni els caps de setmana. Els horaris que més s’adapten  a 

l’alumnat són els cursos que es fan en horari escolar per a les mares. 

Pel que fa al professorat, ens trobem amb persones, majoritàriament dones, 

altament qualificades (llicenciatura en filologia catalana) i amb una elevada 

motivació i creativitat. Alhora reivindiquen una millor formació de cara a aplicar 

estratègies metodològiques que contribueixin a un aprenentatge més eficaç i 

eficient. Arran de les entrevistes hem pogut copsar l’esforç que els diversos 

professors i professores realitzen per establir una situació d’empatia envers 

l’alumnat i intentar comprendre les problemàtiques en les que es troben 
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immersos molts dels alumnes. Ara bé, hi ha un element que sistemàticament 

apareix al llarg de la nostra recerca i que de cap de les maneres podem obviar: 

la formació de professors. Malgrat es realitzen algunes jornades de formació al 

llarg de l’any aquestes sovint esdevenen insuficients a l’hora d’afrontar la 

feixuga tasca d’ensenyar la llengua a persones immigrades d’orígens tan 

dispars, moltes d’elles en situacions d’una elevada inestabilitat i precarietat. En 

aquest sentit, és pertinent assenyalar que fóra de gran utilitat potenciar els 

cursos de formació que donin eines que facilitin la relació alumnes-professors i 

ajudin a una millor comprensió de l’idioma tenint en compte les dificultats 

inherents al fet de viure en un altre país amb una altra llengua. 

Aquesta nova situació i la manca de recursos per assumir tota la demanda que 

ha sorgit de cursos d’aquest tipus fa que en algunes entrevistes se’ns hagi 

plantejat com un moment de tensió.  

«El professorat del Consorci està preparat per ensenyar a adults alfabetitzats, no per fer 

alfabetització. Això és nou. L’alumnat del Consorci havia estat d’una altra mena. Inicialment, els 

primers anys, eren catalans que havien estat escolaritzats en castellà i volien aprendre a parlar 

i escriure correctament en català.  A aquests s’hi van afegir els castellanoparlants. I ara ens 

trobem amb la nova immigració i amb la problemàtica de quina llengua se’ls ha d’ensenyar. 

Abans era molt clara que la gent sabia el castellà i es tractava d’ensenyar català. Ara ens 

trobem amb un alumnat que no sap ni castellà ni català, ni llengües romàniques.» 
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2.2 Els cursos dels Centres de Formació d’Adults 

 

La formació d’adults a immigrants es fa a moltes institucions i entitats: 

iniciatives socials, sindicats, associacions d’immigrants, fundacions, 

ajuntaments, centres col·laboradors del Departament de Treball, etc. De fet, la 

formació d’adults comprèn tant l’aprenenatge del català com la formació per 

aconseguir l’obtenció d’un certificat d’estudis de grau mitjà; tant la formació 

ocupacional com la formació per al lleure. Ara bé, les Escoles d’Adults són les 

institucions que tenen la funció exclusiva de formar les persones adultes. De 

fet, la població immigrada provinent de països extracomunitaris esta composta 

en un grau molt elevat per persones analfabetes o amb estudis inacabats. Per 

tant, el paradigma de l’educació i formació bàsica de persones adultes 

immigrades són les EA (oficialment, Centres de Formació d’Adults), 

dependents de la Direcció General de Formació d’Adults, del Departament de 

Benestar i Família.  

En les entrevistes realitzades hem constatat que aquesta percepció sobre el 

paper cabdal de les Escoles d’Adults en la formació dels immigrants 

extracomunitaris és totalment compartida pel professorat i els responsables 

d’ensenyament del català. Ara bé, ja hem explicat que el Consorci també es 

troba (potser sense haver-ho decidit) fent funcions d’alfabetització i 

d’ensenyament del català en uns nivells molt introductoris. Això, òbviament, 

genera confusió sobre el perfil que ha de tenir l’alumnat d’un i altre organisme.  

Les escoles d’adults ofereixen una formació instrumental i bàsica, que 

s’aproxima molt al que ja hem anomenat una introducció molt bàsica a la 

llengua i que no condueix a cap certificació d’estudis. La Llei de formació 

d’adults del 1991 estableix que la formació que s’ofereix a les Escoles d’Adults 

és de tres tipus: formació instrumental i bàsica, formació laboral i formació per 

al lleure. Aquests cursos de formació instrumental comprenen tres ofertes. A 

aquests tres tipus de formació se n’hi ha anat afegint un quart, el dels 

ensenyaments inicials. 

Els ensenyaments inicials comprenen els següents cursos: llengua oral, llengua 

escrita, iniciació a una llengua estrangera i iniciació a la informàtica. Es tracta 
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de cursos que van orientats a oferir les competències bàsiques per aquelles 

persones que tenen un nivell molt baix d’alfabetització o que són analfabetes. 

El curs on es matriculen preferentment els immigrants extracomunitaris és al de 

llengua oral. El web del Departament de Benestar i Família el defineix de la 

següent manera: 

«Curs d'acolliment lingüístic en llengua catalana de 60 hores de durada. Està adreçat 

preferentment a persones nouvingudes sense cap competència en català. L’objectiu principal 

del curs és donar les eines necessàries a les persones adultes procedents de la nova 

immigració, per tal que puguin desenvolupar-se de manera autònoma en la societat que les 

acull.» 

 

2.2.1 Augment de l’alumnat 

Més encara que en el cas del Consorci, el nombre d’alumnes estrangers s’ha 

incrementat notablement als Centres de Formació d’Adults, tal com indica la 

taula següent. Com es pot apreciar, l’alumnat es va duplicar en l’últim any de 

què es tenen dades: 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Persones d’origen estranger matriculades en 
els centres de formació d’adults 

 
1.603 

 
1.735 

 
2.148 

 
3.239 

 
3.382 

 
4.214 

 
8.018 

Font: Informe sobre el desenvolupament del Pla Interdepartamental d’Immigració 1993-2000. 
Generalitat de Catalunya. 

 

Els col·lectius d’immigrants amb més presència als cursos de les EA són, per 

aquest ordre: marroquins, equatorians, peruans i xinesos. 

Com podeu veure a la taula següent, els immigrants tendeixen a matricular-se 

en la formació instrumental, que prepara els alumnes per accedir a la formació 

secundària, i al graduat escolar. En aquesta taula, però, no es contempla les 

estadística de cursos de llengua oral, a no ser que les dades estiguin incloses 

en l’epígraf “altres”.  
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Nombre d’immigrants en programes de formació d’adults 
Tipus de programes 1998 1999 2000 
Formació instrumental 1.382 1.555 2.410 
Graduat escolar 702 532 1.029 
Graduat educació secundària  13  
Accés universitat 43 
Accés cicles formatius 34 
Proves maduresa FP 

 
94 

35 

 
187 

Altres 1.204 2.002 4.392 
Total 3.382 4.214 8.108 

Font: Informe sobre el desenvolupament del Pla Interdepartamental 
d’Immigració 1993-2000. Generalitat de Catalunya. 

 

Aquest augment de l’alumnat també fa que les escoles d’adults s’han vist 

obligades a diversificar la seva oferta davant l’heterogeneïtat d’alumnes amb la 

que s’estan trobant. De la mateixa manera que el Consorci, els grups 

s’articulen a partir dels nivells formatius dels alumnes: alumnes no alfabetitzats, 

alumnes alfabetitzats amb àrab, alumnes amb un nivell formatiu més elevat 

(secundària, estudis superiors). Com ja s’ha comentat, es tracta de realitzar 

una primera acollida amb la qual l’alumnat aprengui uns nous codis culturals i 

adquireixi i comprengui uns nous hàbits i costums.  

Un exemple d’aquesta diversificació és el Centre Martí i Pol de Vic, on s’ha 

estructurat l’oferta a partir dels cursos següents: 

 Cursos específics per ensenyar català a immigrants, però també hi ha 

immigrants a la resta de cursos que es fan a l’escola. Generalment 

immigrants en els cursos de nivell més baix, però això no vol dir que no 

n’hi hagi ne els cursos més elevats.  

 Cursos específics de català: (3 grups): 1er. Grup: Gent que ja té estudis 

(secundaris i universitaris) i que aprèn català oral. 2n. Grup: Gent que 

està alfabetitzada amb àrab però que no coneix les grafies del nostre 

alfabet [Grups d’alfabetització]. Aquests alumnes un cop han après les 

grafies aprenen molt ràpidament, de seguida aprenen a llegir.  

 Grups: Cursos alfabetització n’hi ha 2 (un de nivell més baix i un de nivell 

més alt). 
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 Cursos de llengua pel carnet de conduir conjuntament amb Consorci, 

Ajuntament i Creu Roja. 

 

Pel que podem veure, l’oferta de cursos dels Centres de Formació d’Adults 

tenen més d’una finalitat. D’una banda, tenen l’objectiu d’ensenyar el català. 

Però segons els cursos, els cursos fan més aviat la funció d’alfabetitzar que no 

pas d’ensenyar el català d’una manera que els alumnes arribin a ser 

competents en aquesta llengua. És el mateix que passa amb els cursos per 

treure’s el carnet de conduir. Es tracta de cursos que ofereixen un català molt 

elemental, molt adaptat a l’objectiu de treure’s el carnet de conduir, i sense cap 

mena de continuïtat. 

D’altra banda, hi ha la gent que arriba fora de matriculació als cursos. Davant la 

constància d’aquest fet, les escoles d’adults també han hagut de trobar 

fórmules per satisfer aquesta demanda. Per tant, també ofereixen cursos 

puntualment, adreçats a alumnes que no són els dels estudis reglats, per la 

gent que arriba a mig curs. A mesura que assoleixen un cert nivell, o que es 

queda buida alguna plaça dels cursos reglats, poden integrar-se en el grup-

classe normal. 

L’Aula Oberta també permet donar acollida, donar informació, oferir respostes a 

situacions noves amb què es troben les persones immigrades... L’Aula Oberta 

pot ser útil tant per a persones que s’incorporen soles a l’aprenentatge del 

català com per a grups. 

 

2.2.2 El català als Centres de Formació d’Adults 

Malgrat que oficialment consta que els cursos de llengua oral són de català, en 

general, els centres de formació d’adults entrevistats no ofereixen gaire ventall 

de cursos de català i els nivells oferts són els d’iniciació. A més a més, 

l’alfabetització s’imparteixen en castellà. Els cursos reglats s’haurien d’impartir 

en català, que és la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Però això 

no sempre es compleix. La presència d’alumnes castellanoparlants fa que 

sovint es canviï de llengua. 
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Les dades que ens ha proporcionat la mateixa Direcció de Formació d’Adults 

no destrien la llengua en què es fan els cursos inicials, sinó que només es 

calcula els cursos que s’han fet amb sota el concepte de “llengua oral”. Com 

podem veure a la taula següent, aquests representen la meitat dels cursos que 

es fan en el marc dels ensenyaments inicials. 

 

Programes Nombre de participants Percentatge 
Instrumental I 1.379 13,4% 
Instrumental II 522 5,1% 
Instrumental III 259 2,5% 
Català i castellà 4.799 46,7% 
Graduat Escolar 739 7,2% 
Informàtica 217 2,1% 
Ges 80 0,8% 
Accés Proves Maduresa 13 0,1% 
Accés Cicles Grau Mitjà 99 1,0% 
Accés Cicles Grau Superior 41 0,4% 
Accés Universitat 46 0,4% 
Idiomes 1.347 13,1% 
Altres 743 7,2% 
Total 10.284 100% 

Font: Informe sobre el desenvolupament del Pla Interdepartamental d’Immigració 1993-
2000. Generalitat de Catalunya. 

 

Abans parlàvem de la confusió amb què es pot trobar una persona immigrada 

davant de l’oferta de cursos del CNL i de les Escoles d’Adults. Segurament, al 

marge de les diferències en els itineraris d’acollida que segueixen aquestes 

persones, un dels factors que diferencia la trajectòria de l’alumnat és el fet que 

les escoles d’adults ofereixen l’ensenyament del castellà. Això és el que 

explica, per exemple, que al CNL hi hagi una majoria d’alumnes 

llatinoamericans, i a les escoles d’adults hi hagi una majoria d’alumnes 

marroquins, els quals se solen decantar abans pel castellà que pel català. Tant 

responsables de Formació d’Adults com el mateix professorat reconeixen que 

la demanda que tenen és de cursos de castellà, i que ells s’adapten a la 

demanda. Així doncs, malgrat que les directrius diuen el contrari, els 

professors, fins i tot aquells que mostren una particular sensibilitat perquè els 

immigrants aprenguin català, comenten que la demanda és la que mana i que 

aquesta és exclusivament de castellà.  
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En tot cas, queda clar que el català no acostuma a ser la primera opció dels 

immigrants que es matriculen als cursos de les escoles d’adults, sinó gairebé 

sempre la segona. O bé només el comencen a estudiar aquells alumnes que 

fan estudis reglats de graduat escolar o de graduat d’educació secundària. El 

català és una assignatura obligatòria en aquests cursos.7 Exceptuant algun 

cas, la llengua d’ús entre els alumnes, alumnes i professors i de les 

assignatures acostuma a ser el castellà. El mateix professorat, però, en general 

opta pel castellà abans que el català. Molts professors prefereixen que 

comencin amb el castellà o amb el català, que no facin les dues llengües 

alhora. Això a la pràctica vol dir que comencen amb el castellà. Per al 

professorat hi ha una raó molt clara: «la Generalitat ha d’entendre que si (els 

immigrants extracomunitaris) tenen menjar i sostre i feina, la llengua de xoc és 

el castellà, és la llengua que s’aprèn d’entrada. Com a llengua de xoc, el 

percentatge de persones que aprenen el català no arriba ni al 2%.»  

S’admet obertament a totes les escoles d’adults del Barcelonès entrevistades, 

que l’ensenyament reglat de l’escola s’imparteix en castellà, exceptuant 

l’assignatura de català. També tothom afirma que l’alfabetització es fa en 

castellà. Els motius són: perquè és la llengua que es demana o bé perquè així 

tenen més possibilitats, «es vulgui o no amb castellà podran anar a tot arreu, 

amb català no». 

Tanmateix, també hi ha professors que procuren orientar aquest alumnat cap al 

català com a primera opció, per tal de facilitar-ne la integració, i que es mostra 

queixós davant d’aquesta situació de debilitat del català com a llengua 

d’acollida. Malgrat que el Departament de Benestar i Família ofereix dades 

sobre l’augment del català com a llengua vehicular de les escoles d’adults, 

alguns mestres de formació d’adults i del Consorci comenten que aquesta 

tendència no és perceptible en la realitat quotidiana de les escoles. Aquest és 

un tema força confús, perquè fins i tot en les entrevistes hem trobat professorat 

que es mostra reticent a explicar en quina llengua es fan les classes. I fins i tot, 

                                            
7 Això no vol dir, però, que amb aquesta obligatorietat es garanteixi el coneixement del català 
entre els que obtenen el graduat. A Premià ens explicaven que alguns alumnes autòctons 
(castellanoparlants) s’absenten de les classes de català, malgrat que assisteixen a les altres. 
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com dèiem, el mateix departament no indica en quina llengua es fan els cursos 

de llengua oral a les dades estadístiques de què disposa. 

 

2.2.3 Increment de l’oferta de català 

No obstant això, aquest curs 2002-2003 sembla ser que sí que s’està produint 

un increment de l’oferta de cursos de català en els centres de formació d’adults. 

Aquest increment és molt visible als centres que fins fa ben poc feien els cursos 

només en castellà, o en tot cas els cursos de català representaven un 

percentatge molt baix. I també queda clar que hi ha més demanda que oferta, 

perquè es formen llistes d’espera d’alumnes que no es poden matricular per 

manca de places. 

Hi ha diversos factors que poden explicar aquest increment: a) la mateixa 

reorientació de la demanda per part dels immigrants que ja tenen un domini del 

castellà; b) la pressió del professorat de català per què aquesta sigui la llengua 

d’aprenentatge dels immigrants8; C) la política del Departament de Benestar i 

Família d’incrementar l’oferta de cursos de català9 i d’editar material específic 

de suport a aquests cursos. 

Efectivament, el Departament ha editat un material específic nou per a 

l’ensenyament del català. Es basa en fitxes amb imatges i gestuals, que 

representa una certa innovació. De fet, però, aquests fitxes es poden utilitzar 

tant per a l’ensenyament del català com del castellà. 

 

                                            
8 Una directora d’un Centre de Formació d’Adults comenta el següent: «Al Simposi de Vic va 
quedar ben clar: els cursos s’han de fer en català, aquesta és la línia a seguir, és el futur per a 
les escoles d’adults». 
9 Segons comenten algunes escoles d’adults, les directrius que arriben des de Direcció General 
de Formació d’Adults és que s’incrementi l’oferta de cursos de català. 
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2.3 Els cursos del Departament de Treball 

 

El Departament de Treball és el responsable d’oferir cursos de formació 

ocupacional per tal de facilitar la inserció laboral d’aquelles persones amb 

dificultats. La Direcció General d’Ocupació, s’ocupa de dur a terme els 

programes i els cursos, mitjançant institucions i entitats que imparteixen les 

classes. Malgrat que una persona immigrant no té perquè seguir la mateixa 

formació que una persona autòctona, en aquesta Direcció General es tenen en 

compte els immigrants extracomunitaris com un dels col·lectius de risc 

d’exclusió, dins d’Àrea de Programes Especials. 

Una altra línia d’actuació, desenvolupada des de l’Àrea de Programes Especials, posa 

l’accent en l’elaboració de material metodològic per millorar la qualitat de les actuacions 

de formació ocupacional i d’inserció laboral. En aquest sentit, durant l’any 2000 s’ha 

publicat el Manual de procediments per a la inserció laboral de persones amb disminució 

psíquica, que esdevé una eina per a l’homogeneïtat dels criteris d’intervenció que aquest 

determinat col·lectiu planteja. 

Les accions integrades adreçades a col·lectius especials (persones amb disminució, 

dones en risc d’exclusió, infractors penals, joves d’alt risc, immigrants extracomunitaris, 

persones amb drogodependència en procés de rehabilitació, etc.) promogudes durant 

l’exercici 2000, s’han materialitzat en 311 accions que han inclòs al voltant de 4 000 

alumnes. El pressupost invertit ha estat de 1 381 039 910 PTA. 

Pel que fa a la llengua, en l’organigrama del Departament, hi ha una àrea de 

normalització lingüística que forma part de la secció de Documentació i 

Publicacions. Compta amb 3 tècniques i una auxiliar. L’objectiu d’aquesta àrea 

és el foment de l’ús del català en el món ocupacional.  

 

2.3.1 L’oferta de català als cursos de formació ocupacional 

La formació que està sota la responsabilitat del Departament de Treball es du a 

terme per dues vies. D’altra banda, hi ha els CIFO, els centres de formació de 

la Generalitat, transferits per l’INEM en el seu moment. En total a Catalunya 

n’hi ha 8. La resta de centres de formació són centres privats concertats, 

normalment, sense ànim de lucre. N’hi ha un miler i s’hi fan unes 13.000 hores 

de formació a l’any. 
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Cada CIFO té una persona assignada per fer-hi classes de català. Ja que cada 

curs de formació ocupacional ha de fer obligatòriament un mòdul de llengua 

catalana. Les hores dedicades a aquest mòdul de català poden variar molt en 

funció del tipus de formació. Poden ser de 5-10 hores per a un peó o fins a 80 o 

100 hores per una persona d’oficina. Però normalment són poques hores. Com 

que són poques hores, no es fa formació sinó el que anomenen dinamització. 

Es tracta de donar llistes de vocabulari tècnic, guies didàctiques, exercicis, 

informació sobre els certificats de nivell de català, etc. 

El Departament disposa d’un material editat en 5 volums: un per al professorat, 

un altre per a l’alumnat, un de solucions, etc. Les tècniques que hem entrevistat 

consideren que no són materials adequats per als immigrants, ja que estan 

pensats per a persones que han fet tota la seva formació al nostre país, 

persones autòctones. Aquests materials no tenen en compte els canvis 

culturals i les necessitats de fer aprenentatges més bàsics per part de persones 

immigrades. Per això mateix, des del Departament de Treball s’està impulsant 

la creació de materials breus per immigrants. 

L’altre problema que queda per resoldre en l’ensenyament del català en aquest 

marc, és la mateixa actitud de l’alumnat i el poc interès que desperta 

l’aprenentatge de la llengua catalana. No és només que les poques hores que 

s’hi destinen sigui un entrebanc per generar cap interès, sinó que els alumnes 

no poden seguir les classes dels cursos perquè no dominen cap llengua, ni el 

castellà ni el català.  

Aquest és un aspecte que es va fent més greu a mesura que augmenten els 

immigrants en els cursos de formació ocupacional, sobretot a les branques de 

l’hosteleria i el turisme, el tèxtil, la construcció i les arts gràfiques. Arriben a ser 

la meitat dels alumnes d’algun curs. Alguns cursos fins i tot s’han arribat a fer 

en anglès. El professorat es veu davant de situacions que no sap com resoldre, 

perquè no sap com fer-se entendre als alumnes. Hi ha alumnes que acaben 

fent de traductors. En aquest context, les classes de català són més aviat un 

entrebanc. «És com si els robessin unes hores de la seva matèria per fer 

català, perquè toca. “Au, ara les classes de català...”». 
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2.4 Altres ofertes de cursos 

 

L’oferta oficial no s’esgota amb les iniciatives de la Generalitat. Els Ajuntaments 

també intervenen en l’ensenyament del català, bé a través d’organismes propis, 

com l’IME, bé a través de convenis amb entitats com Òmnium Cultural, les 

associacions d’immigrants, les associacions de veïns o altres. 

 

2.4.1 L’oferta de cursos de l’Institut Municipal d’Educació de Lleida 

L’IME de Lleida gestiona el que s’anomena Escola de Formació al Llarg de la 

Vida. Aquesta “escola” està constituïda per un conjunt molt ampli de cursos que 

s’ofereixen a tothom. No s’ofereix en cap cas de forma específica a immigrants. 

Als cursos s’hi pot inscriure qualsevol persona que visqui a Lleida. Ara bé, 

alguns d’aquests cursos són de llengua català, i també alguns —no tants— de 

llengua castellana. L’itinerari que acostuma a seguir la gent que s’apunta als 

cursos de català, que són bàsicament immigrants, però no només, és el 

següent: 

1. Llengua catalana per a immigrants (aquesta és l’única oferta específica 

per immigrants, al costat del “Castellà per immigrants”). 

2. Converses de català 

3. Català escrit 

L’oferta es fa en funció del grup (un mínim de 15 persones). Quan la gent agafa 

un cert nivell passen al curs de “Converses de català”. Sempre que no es 

vulguin treure un títol. Aleshores han d’anar a un altre lloc, perquè en aquesta 

escola s’ofereix formació no reglada. 

Per al funcionament dels cursos no hi ha un programa ni uns horaris 

preestablerts, sinó que s’adapten a cada col·lectiu. Actuen segons necessitats 

detectades per serveis socials, o per entitats que ho sol·liciten. Per això, i pel 

fet que no tenen aules pròpies, fan els cursos al barri on viu la gent. Tots els 

cursos són gratuïts. Duren 36 hores, que es poden allargar una mica si la 

dinàmica de l’alumnat ho porta. Alguns alumnes repeteixen. Com que el nivell 
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sempre s’adapta als alumnes del curs, va agafant continguts nous cada any i 

sempre poden aprendre. 

Els cursos van d’octubre a juny. Però a finals de maig la gent ja comença a 

deixar d’anar-hi. Els cursos es constitueixen a mesura que es van omplint. N’hi 

poden haver 12 alhora (de tot el ventall de l’escola). De gener a març és el 

període més fort. Els cursos han de ser de 15 persones, si es queden amb 

menys de 10 alumnes, el curs se suspèn. 

El material que fa servir el professorat és el que cadascú troba més idoni. No hi 

ha un material comú per definició. En Joan Ballester relativitza la importància 

dels mitjans audiovisuals, perquè el que importa és la conversa. 

L’any passat van tenir 2 cursos de català per immigrants, 2 cursos de castellà 

per immigrants, 2 cursos de converses de català, i 5 cursos de català escrit. 

Aquests cursos per immigrants fa 3 anys que es fan. L’escola en té 6. La 

primera vegada que es va fer un curs va ser a demanda de l’Associació 

Africana de Lleida. L’any passat ho van demanar els de l’Europa de l’Est. 

Aquests tenen un nivell cultural més elevat. 
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2.5 Valoració de l’oferta per part dels responsables i del 

professorat implicat 

 

En aquest apartat volem recollir els comentaris i les propostes que ens han fet 

el professorat i els responsables d’ensenyament d’adults durant les entrevistes. 

Cal partir del fet que ens trobem en una situació nova, i això fa que s’expressin 

algunes incerteses en el discurs del professorat. Però cal escoltar molt 

atentament les seves propostes per millorar l’oferta de català, perquè saben 

millor que ningú quines mancances pateixen. 

 

2.5.1 Una situació nova i complicada 

Abans d’entrar en detalls sobre els aspectes que cal millorar de l’oferta de 

cursos, cal valorar un aspecte molt més bàsic i que al llarg de les entrevistes 

hem vist que afecta de ple la feina del professorat. Ens trobem en una nova 

situació, en què els canvis són realment un sotrac per a la gestió dels cursos 

que s’havia fet fins ara. Hi ha diverses qüestions que generen incerteses i 

dificultats que abans no hi eren. 

En primer lloc perquè el professorat es troba davant d’alumnes amb uns 

referents culturals molt diferents als seus. Però també, i en segon lloc, amb 

unes necessitats molt diferents, que en la nostra cultura i en el nostre sistema 

social estan solucionades per altres vies. L’alfabetització n’és una. Però també 

ho és la necessitat de deixar els fills amb algú mentre una mare estudia. En la 

nostra societat això té uns canals de solució: llars d’infants, cangurs. En el cas 

de les mares magribines i subsaharianes, en canvi, aquestes vies no estan 

assumides, i per tant tenen problemes per assistir als cursos. 

«De vegades amb un grup de dones magribines es fa difícil perquè tenen els nens a 

l’aula. Això és el que és nou. Que necessites tenir assistents socials que es cuidin dels 

nens. Perquè et venen a l’aula amb les criatures.»  

En tercer lloc, cal tenir en compte que estem en un context d’immigració 

canviant. S’ha passat de rebre població majoritàriament africana, a rebre 

població majoritàriament llatinoamericana. I, finalment, a l’increment progressiu 

dels immigrants de l’Europa de l’Est. En aquest, es fa difícil planificar 
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estratègies pedagògiques i partir d’un cert bagatge per aplicar un mètode a 

l’aula, perquè cada any hi ha novetats en el perfil de l’alumnat. Per això, un dels 

problemes que es troba el professorat és que ha d’adaptar contínuament els 

programes i molt ràpidament. Fins ara els col·lectius eren més compactes.  

En quart lloc, la situació a les aules és canviant perquè els alumnes arriben 

durant tot el curs, sense cenyir-se a unes dates, sense relació amb els períodes 

lectius. A això s’hi ha d’afegir que els grups ja constituïts són sempre 

inestables. Els abandonaments també són força constants. En moltes 

entrevistes ens han explicat que els cursos acaben amb un 50% de l’alumnat 

que s’havia inscrit inicialment. Les característiques d’aquest col·lectiu 

d’immigrants condicionen aquest fet: la inestabilitat laboral, la necessitat de 

desplaçar-se d’un lloc a l’altre per feina, els horaris laborals intensius, la por a 

patir conseqüències per la situació d’il·legalitat de molts d’ells, etc. Els horaris 

dels cursos, però, hi contribueixen; perquè molt pocs es fan en hores no 

laborals. 

Aquest problema afecta sobretot als cursos de primer contacte amb el català. 

El grau d’assistència i de compromís amb un curs és directament proporcional 

al nivell que s’imparteix, o dit en altres paraules, com més elevats són els 

nivells dels cursos, hi ha més assistència i aprofitament dels cursos. A part de 

les explicacions que hem esmentat, hi ha professors que atribueixen 

l’abandonament dels cursos també al fet que els alumnes s’adonen de seguida 

que no necessiten el català, i que tothom se’ls adreça en castellà.  

 

2.5.2 Manca de coordinació institucional 

Una altra de les consideracions que ens han fet les persones entrevistades es 

refereix a la manca de coordinació institucional. Malgrat que en els últims 

temps s’ha fet un esforç en aquest sentit, hi ha la percepció que falta consolidar 

una acció coordinada de totes les institucions: departaments de la Generalitat, 

municipis i entitats.  

«Tal com està ara (comenta una directora d’una oficina del CNL) no es rendibilitzen ni els 

esforços ni els recursos. A més hi ha d’haver una atenció immediata envers els 

immigrants.» 
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Hi ha una impressió generalitzada que, per manca de coordinació, es perden 

recursos, informació i alumnes.  

 

2.5.3 Manca de recursos: finançament, materials de suport i metodologia 

La manca de recursos és una qüestió molt ressaltada per part de moltes 

persones entrevistades. Aquests recursos són tant econòmics com de 

personal, i en segona instància de materials i metodologies d’ensenyament 

específiques per al col·lectiu d’immigrants adults. Això ha generat una sensació 

de saturació força palpable en les entrevistes, sobretot entre el professorat del 

Consorci.  

«Jo penso que hem desmesurat una mica el problema. Hem fet molts articles al 

diari, molts titulars de diari. Però hi hem posat pocs recursos. I qui ha posat 

pocs recursos ha tranquil·litzat poc a la gent. I clar, entre tots plegats el gran 

problema, sinó no n’estaríem parlant. El gran problema, que tots plegats estem 

com una mica espantats, no?»  

Això no vol dir que s’hagi reduït el pressupost destinat als cursos.  De fet, s’ha 

incrementat en els últims anys, però es a congelar el 2001, un any en què es va 

notar especialment la presència dels immigrants extracomunitaris en els cursos 

de català10. Lògicament, la situació ideal seria poder continuar mantenint la 

formació reglada, però alhora poder cobrir i respondre com cal a les diferents 

demandes, entre elles, les d’empreses que contracten de cop un grup de 

persones estrangeres. És a dir, la manca de recursos els impedeix en aquests 

moments atendre algunes demandes. 

Una altra de les qüestions que impedeix acollir més demanda, a part de la 

manca de recursos per a professorat, és la manca d’espais. En alguns llocs, 

sobretot a Barcelona, hi falten aules per acollir per alumnes. Tot això genera 

una certa sensació de desbordament per les llistes d’espera que es van creant. 

                                            
10 El pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística va ser de 1.300 milions de 
pessetes l’any 1998, 1.340 milions de pessetes l’any 1999 i 1.370 milions de pessetes els anys 
2000 i 2001. Vegeu l’Informe de Política Lingüística. Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.  
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Això es nota a tot el territori, però de forma més peremptòria en les poblacions 

amb més immigració. 

«No donem a l’abast! Aquest any hi ha una llista d’espera de 500 persones. Hem de dir a tota 

aquesta gent que no es poden apuntar perquè no tenim prou pressupost com per pagar 

suficients mestres i atendre aquesta demanda. A més, ni la Generalitat ni l’Ajuntament es 

veuen massa afectats quan el CNL no dóna a l’abast perquè sempre es poden repartir 

responsabilitats, llavors, no hi destinen els diners que haurien de destinar-hi. (...) hi va haver un 

temps, abans d’aquesta gran quantitat d’immigració, que es considerava que el CNL era una 

institució que havia de tendir a desaparèixer perquè l’escola ja ensenyaria el català a tothom i, 

per tant, tota la societat ja tindria el coneixement suficient del català. Durant aquesta època es 

van rebaixar les subvencions al Consorci.»  

Els cursos per a la nova immigració no surten del pressupost ordinari, sinó 

d’una partida especial. Això vol dir que són recursos que no sorgeixen d’una 

política de consolidació de la tasca del CNL.  

Pel que fa al material, el Departament de Benestar i Família ja ha començat a 

crear materials per a català 1, i es preveu que se’n facin per a català 2. Però 

encara continuen essent escassos. És clar que existeix un dèficit de materials 

orientats a l’ensenyament del català a adults no catalanoparlants. Malgrat que 

hi ha materials que són distribuïts als diversos centres del Consorci, el 

professorat es veu obligat a emprar materials propis que ha anat construint al 

llarg de la pròpia experiència professional. A la insuficiència d’aquest material 

textual cal afegir-hi la quasi inexistència de material audiovisual que sigui 

d’utilitat tenint en compte les característiques dels alumnes d’aquests cursos.  

D’altra banda, els organitzadors de cursos i el mateix professorat admet que es 

troba davant un “buit metodològic.  

«Som conscients que en els cursos més bàsics cal canviar la metodologia. Esperem, però, que 

el Consorci ens doni més eines. Encara no hem pogut adaptar els materials dels nivells B 1,2,3 

a la nova demanda i, de fet, aquesta nova demanda és actualment la més nombrosa. En altres 

nivells sí que tenim material, perquè l’hem elaborat nosaltres mateixos, és material propi.» 

 

2.5.4 La formació del professorat 

El professorat dels CNL té estudis de magisteri o és llicenciat en alguna 

disciplina, posteriorment ha fet el CAP o bé ha estudiat directament filologia 

catalana. A més, sol tenir el títol K o l’antic E, o bé un mestratge o postgrau de 
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planificació lingüística. El professorat dels CNL estan molt motivats i 

il·lusionats. Això no només ho han dit els entrevistats, sinó que es nota en les 

publicacions de sociolingüística que fan, la participació que van tenir a Vic i els 

projectes que realitzen. El professorat del CNL té 40 hores de formació a l’any. 

S’acostumen a dedicar aquestes hores a fer cursets d’informàtica, d’altres de 

complementaris d’ensenyament, se’ls ensenya el marc legal, cursos de 

protocol, etc. També van a jornades de llengua i immigració a fi de tenir una 

formació continuada. A més, han fet cursets de dinamització, és a dir, per 

facilitar la presència de l’ús del català a l’administració local, al teixit associatiu i 

al sector empresarial. 

En general, a les escoles d’adults els professors tenen més formació de 

magisteri o són llicenciats amb el Certificat d’Aptitud Pedagògica. (CAP). No 

han rebut cap formació concreta d’immigració però la van rebent gràcies a les 

hores de reciclatge que tenen. El Mil·lenari (centre de recursos i escola de 

reciclatge per mestres) està oferint cada vegada més cursos de reforça a 

l’immigrant. 

Malgrat que es fan jornades i alguns cursos de formació sobre la immigració 

extracomunitària, el professorat s’ha hagut d’espavilar sol pel que fa a 

l’ensenyament del català a estrangers, perquè aquesta formació no és suficient. 

En alguna oficina del CNL fins i tot han organitzat xerrades sobre temes 

d’immigració amb experts de la zona. 
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2.6 Conclusions sobre l’oferta pública de cursos de català per a 

immigrants 

 

 De l’anàlisi de les diferents fonts d’informació es constata una manca de 

recursos econòmics, i per tant de personal, en els organismes que 

ofereixen cursos de català.  

 L’oferta de català ha anat augmentant, però de manera improvitzada. No 

hi ha una anàlisi de la demanda potencial ni de l’oferta necessària. Cada 

any es va redefinint l’oferta segons com vagi la matriculació. Això implica 

no poder atendre tota la demanda, ni tampoc poder tenir en compte les 

característiques d’aquesta demanda. 

 No hi ha una coordinació real entre els diferents departaments de la 

Generalitat. En canvi, hi ha més coordinació a nivell local, tot i que 

depèn molt de cada comarca o de cada ciutat.  

 El cursos de català que fan els immigrants adults són molt bàsics. Per 

tant, l’aprenentatge que s’aconsegueix del català és molt precari. 

Sobretot tenint en compte que no hi ha gaire continuïtat en aquest 

aprenentatge per part dels alumnes.  

 Un dels problemes amb que es troba el professorat és que hi ha un grau 

molt elevat d’abandonament dels cursos. Els cursos solen acabar amb la 

meitat dels alumnes que s’havien matriculat. Això provoca una mobilitat 

molt elevada (alumnes que s’incorporen a mig curs) i dificulta la 

programació. 

 Els materials didàctics i la formació encara no cobreixen totes les 

necessitats detectades pel professorat del cursos de català.  

 A les escoles d’adults es prioritza l’ensenyament del castellà. En 

general, el professorat de Benestar i Família pensa que és millor que 

aprenguin el castellà, i després ja aprendran el català.  

 L’oferta de cursos s’ofereix en franges horàries poc adaptables als 

horaris de treball: matí o tarda, però gairebé mai als vespres (fora 
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d’alguna Escola d’Adults). Els cursos més adaptats són els que 

s’ofereixen a les mares, de 3 a 5, de vegades a la mateixa escola. 

 

 

  


