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Parts de l’exposicióParts de l’exposició

1.1. Breu introducció:Breu introducció: El marc. L’actuació  El marc. L’actuació 
del govern de les illes Balears en la del govern de les illes Balears en la 
promoció i l´ús de la llengua catalana.promoció i l´ús de la llengua catalana.

2.2. El moll de l’os:El moll de l’os: L’ensenyament en  L’ensenyament en 
català als centres docents no català als centres docents no 
universitaris. L’ensenyament en una universitaris. L’ensenyament en una 
llengua estrangera. llengua estrangera. 

3.3. Conclusions. Conclusions. 
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Dades estadístiques. Població Dades estadístiques. Població 
global Illes Balears, 2008global Illes Balears, 2008

http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/2009/pobglobal.htm


    

Dades estadístiques. Població global de Mallorca, Dades estadístiques. Població global de Mallorca, 
20082008

http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/2009/pobglobal.htm


    

Dades estadístiques. Població Dades estadístiques. Població 
global de Menorca, 2008global de Menorca, 2008

http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/2009/pobglobal.htm


    

Dades estadístiques. Població Dades estadístiques. Població 
global d’Eivissa, 2008global d’Eivissa, 2008



    

Dades estadístiques. Població Dades estadístiques. Població 
global global FormenteraFormentera, 2008, 2008

http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/2009/pobglobal.htm


    

Nacionalitats estrangeres més nombroses a les 
Illes Balears en els anys 1996 i 2008

País 2008 País 1996
Total % població estrangera Total % població 

estrangera

Alemanya 33.123 14,89Alemanya 8.102 25,23

R. Unit 22.032 9,90R. Unit 6.972 21,71

Marroc 20.476 9,20França 2.673 8,32

Itàlia 14.147 6,36Marroc 2.400 7,47

Equador 13.441 6,04Itàlia 1.197 3,72

Argentina 12.286 5,52Holanda 1.080 3,36

Romania 10.289 4,62Argentina 975 3,03

Colòmbia 9.937 4,46Bèlgica 820 2,55

Bolívia 8.289 3,72Suïssa 711 2,21

Bulgària 7.977 3,58Suècia 585 1,82

França 7.839 3,52EEUU 585 1,82

Uruguai 4.934 2,21Filipines 419 1,30

Brasil 4.043 1,81Àustria 360 1,12

Polònia 3.511 1,57Dinamarca 353 1,09

Xina 3.475 1,56Portugal 345 1,07

Font: Miralles Plantalamor a partir d’INE Padrons d'habitants 1996 i 2008



    

Consell social de la llengua catalana de les Illes Balears (CSL).Consell social de la llengua catalana de les Illes Balears (CSL).

Data creació del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears, maig Data creació del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears, maig 
de 2002de 2002

Breu descripció de la composicióBreu descripció de la composició
president, vicepresidents i membrespresident, vicepresidents i membres

Feina feta durant el pacte de progrés. Fins l’estiu de 2003.Feina feta durant el pacte de progrés. Fins l’estiu de 2003.
Punt mort durant la legislatura del PP (2003-2007)Punt mort durant la legislatura del PP (2003-2007)
La represa durant el govern actual La represa durant el govern actual 
• Ponència de normalització lingüísticaPonència de normalització lingüística
• Ponència immigració i acolliment lingüístic.Ponència immigració i acolliment lingüístic.
• Ponència observadoraPonència observadora

EL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA aprovat dia 2 d’abril de 2009 pel EL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA aprovat dia 2 d’abril de 2009 pel 
plenari del CSL. Dia 2 de febrer de 2010 (10 mesos després! encara no s’ha plenari del CSL. Dia 2 de febrer de 2010 (10 mesos després! encara no s’ha 
elevat al President del Govern de les Illes Balears)elevat al President del Govern de les Illes Balears)



    

• CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ DEL CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ DEL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS.GOVERN DE LES ILLES BALEARS.
Direcció general d’immigració. El primer Direcció general d’immigració. El primer Pla integral d’atenció a les Pla integral d’atenció a les 
persones immigrades de les Illes Balears persones immigrades de les Illes Balears es va aprovar durant el primer es va aprovar durant el primer 
govern del pacte de progrés (1999-2003). Quan es feu el canvi de govern el PP govern del pacte de progrés (1999-2003). Quan es feu el canvi de govern el PP 
continuà amb la tasca iniciada aprovant continuà amb la tasca iniciada aprovant un segon plaun segon pla que marcava uns  que marcava uns 
objectius generals i uns altres específics i proposava vuit eixos d’actuació. objectius generals i uns altres específics i proposava vuit eixos d’actuació. 
Actualment aquest pla, tot i el nou canvi de govern  i el retorn del pacte de Actualment aquest pla, tot i el nou canvi de govern  i el retorn del pacte de 
progrés, continua en vigor. progrés, continua en vigor. 

• Serveis SocialsServeis Socials
• AcollidaAcollida
• EducacióEducació
• Formació i ocupacióFormació i ocupació
• HabitatgeHabitatge
• SalutSalut
• Igualtat de tracteIgualtat de tracte
• GènereGènere

          No fa un especial menció al fet de quina llengua No fa un especial menció al fet de quina llengua 
s’utilitzarà per fer l’acolliment de les persones s’utilitzarà per fer l’acolliment de les persones 
immigrades. Per tant depèn de qui l’atén i cada persona immigrades. Per tant depèn de qui l’atén i cada persona 
usa la llengua que vol.usa la llengua que vol.



    

Per acabar la introducció un breu Per acabar la introducció un breu 
repàs a repàs a 

– Els mitjans de comunicació en català. Els mitjans de comunicació en català. 
– El català a l’Administració. Requisit lingüístic.El català a l’Administració. Requisit lingüístic.
– L’ús social del català. Del 2003 poques actuacions.L’ús social del català. Del 2003 poques actuacions.
– La reducció del pressupost d’educació, de La reducció del pressupost d’educació, de 

normalització lingüística i del reciclatge de normalització lingüística i del reciclatge de 
professorat.  professorat.  

– Cursos COFUC, Servei lingüístic Paraula, les Parelles Cursos COFUC, Servei lingüístic Paraula, les Parelles 
lingüístiques. Català als barris de Palma i municipis de lingüístiques. Català als barris de Palma i municipis de 
les illes Balears. les illes Balears. 



    

SEGONA PART. EL MOLL DE L’OS: SEGONA PART. EL MOLL DE L’OS: L’ensenyament en L’ensenyament en 
català als centres docents no universitaris. català als centres docents no universitaris. 

• El que preveu l’article 20 de la llei de NLEl que preveu l’article 20 de la llei de NL,, coneixement de les dues  coneixement de les dues 
llengües oficials en acabar l’escolarització obligatòria. llengües oficials en acabar l’escolarització obligatòria. 

• El decret 92/1997 que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua El decret 92/1997 que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua 
catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no 
universitaris de les illes Balears. (BOCAIB 17-07-1997). universitaris de les illes Balears. (BOCAIB 17-07-1997). 

• Descripció del decret. Descripció del decret. 
• Aplicació als centres. Àrees.Aplicació als centres. Àrees.
• Amb el 50% no s’aconsegueix l’objectiu. Amb el 50% no s’aconsegueix l’objectiu. 
• Amb el 100% en català sí. Amb el 100% en català sí. 



    

La situació actual ha de tenir en La situació actual ha de tenir en 
compte…compte…

• L’impacte de L’impacte de la immigració al llarg dels la immigració al llarg dels 
darrers 15 anys.darrers 15 anys. Dades de població i  Dades de població i 
d’escolarització. d’escolarització. 

• La necessitat La necessitat d’una nova legislació que superi d’una nova legislació que superi 
el decret de mínimsel decret de mínims

• La generalització als centres del La generalització als centres del Pla d’acolliment Pla d’acolliment 
lingüístic i culturallingüístic i cultural (PALIC).  (PALIC). 



    

INCREMENT DE L’ALUMNAT ESTRANGER A LES ILLES BALEARS (1996-2008)

1.976

2.207

2.956

3.510

4.740

5.774

8.182

12.951

16.648

19.023

21.898

23.802

26.400

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Total d’alumnat 
estranger

Curs escolar

Font: Miralles, J. a partir de dades
del MEC i de la Conselleria d’Educació.



    

“Segons García i Moreno (2007) quan existeix més d’un 10% d’alumnat estranger
 amb dificultats lingüístiques pot baixar el rendiment de l’aula”

Titularitat centre Mallorca Menorca Eivissa Formentera

Públic 5934 619 1182 81

Concertat 1252 160 86 -

Privat 148 - - -

TOTAL 7334 779 1268 81

Font: Miralles Plantalamor a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres. 

ALUMNAT ESTRANGER D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 
PER ILLES I TITULARITAT DELS CENTRES EDUCATIUS. 

CURS 2006-2007 



    

Informe STEI-i d’Inici de curs 2008-2009
Percentatge d’alumnat dins les aules dels centres públics. Alguns exemples.

LOCALITAT PERCENTATGE ALUMNAT 
IMMIGRAT

NACIONALITATS 
DIFERENTS

Selva
de dues escoles 

3.5 %
7 %

3 
7

Inca. CP Ponent aula 3 anys
15 alumnes immigrants i 6 
autòctons 

60% 

Sineu 8 % 7 

Binissalem 8.5 % 9 nacionalitats diferents

Llucmajor 8.8 % 22

Ariany 40 % 10 

Sa Pobla 35% 

Alcúdia Entre el 25 % i el 40 % 24 nacionalitats diferents 

Calvià 30 % 30 nacionalitats diferents

Palma algun centre 78 % i 80 % 11 nacionalitats diferents

Manacor, algun centre 40% 10 nacionalitats diferents



    

Decret sobre mesures per a fomentar la competència Decret sobre mesures per a fomentar la competència 
lingüística en llengües estrangeres. lingüística en llengües estrangeres. Decret Trilingüe de 2005Decret Trilingüe de 2005

• STEI-i està a favor de l’aprenentatge en una llengua estrangera STEI-i està a favor de l’aprenentatge en una llengua estrangera 
però no amb aquest model que era un cúmul de despropòsits.però no amb aquest model que era un cúmul de despropòsits.

• Aconseguir rebaixar la presència del català als centres, mínim 50% Aconseguir rebaixar la presència del català als centres, mínim 50% 
• Competència comunicativa múltipleCompetència comunicativa múltiple
• 20%  40% 40% o  33%  33%  33%20%  40% 40% o  33%  33%  33%
• Centres havien d’ acreditar l’existència de professorat preparat Centres havien d’ acreditar l’existència de professorat preparat 
• Possibilitat d’acreditar coneixements amb una entrevistaPossibilitat d’acreditar coneixements amb una entrevista
• Professorat nadiu que venia de fora no calia que tengués requisit de català.Professorat nadiu que venia de fora no calia que tengués requisit de català.
• Dues fases de formació del professorat. Una a l’estranger.Dues fases de formació del professorat. Una a l’estranger.
• L’Administració educativa ampliava els recursos humans, el pressupost i L’Administració educativa ampliava els recursos humans, el pressupost i 

l’equipament específic en tecnologies de la informació i de la comunicació l’equipament específic en tecnologies de la informació i de la comunicació 
• A secundària hi havia condicions d’accés per a l’alumnat A secundària hi havia condicions d’accés per a l’alumnat 
• El nombre mínim d’alumnes era de 15 per aula, però podia ser de 10 El nombre mínim d’alumnes era de 15 per aula, però podia ser de 10 
• Podien rebre fins un màxim de dos períodes setmanals de reforç, Podien rebre fins un màxim de dos períodes setmanals de reforç, 
• Els claustres havien de garantir l’estabilitat del professorat al centreEls claustres havien de garantir l’estabilitat del professorat al centre



    

Seccions EuropeesSeccions Europees

• Molt bé als centres on l’aprenentatge del Molt bé als centres on l’aprenentatge del 
català està assolit. Centres 100% en català està assolit. Centres 100% en 
català i entorn social majoritàriament en català i entorn social majoritàriament en 
català. català. 



    

            Tercera part. Anem a les ConclusionsTercera part. Anem a les Conclusions

– La llengua catalana ha de ser una prioritat per al La llengua catalana ha de ser una prioritat per al 
Govern de les illes Balears i per a l’Administració Govern de les illes Balears i per a l’Administració 
educativa. Han de tenir clara la seva identitat i el fet educativa. Han de tenir clara la seva identitat i el fet 
que en són, en gran part, responsables. que en són, en gran part, responsables. 

– S’han de destinar recursos econòmics a la S’han de destinar recursos econòmics a la 
normalització i la promoció del coneixement i l’ús de normalització i la promoció del coneixement i l’ús de 
la llengua catalana. la llengua catalana. 

– És ben necessari la posada en funcionament del Pla És ben necessari la posada en funcionament del Pla 
de normalització lingüística a tots els àmbits. Fa falta de normalització lingüística a tots els àmbits. Fa falta 
un entorn al voltant de l’escola en català en un entorn al voltant de l’escola en català en 
continguts i en referents. continguts i en referents. 



    

… … conclusionsconclusions

– S’ha de superar la legislació del decret de mínims que de moment S’ha de superar la legislació del decret de mínims que de moment 
resulta insuficient per aconseguir els objectius proposats. resulta insuficient per aconseguir els objectius proposats. 

– El català ha de ser, ara que es parla d’un Pacte social i polític per El català ha de ser, ara que es parla d’un Pacte social i polític per 
l’educació,  l’eix vertebrador del sistema educatiu de les illes Balearsl’educació,  l’eix vertebrador del sistema educatiu de les illes Balears

– S’ha de definir clarament el paper de les tres llengües: La llengua S’ha de definir clarament el paper de les tres llengües: La llengua 
catalana llengua 1, castellana llengua 2, estrangera llengua 3. catalana llengua 1, castellana llengua 2, estrangera llengua 3. 

– Els esforços que s’han de fer en la formació del professorat i en Els esforços que s’han de fer en la formació del professorat i en 
l’elaboració de materials didàctics per diferents col·lectius, edats i l’elaboració de materials didàctics per diferents col·lectius, edats i 
procedències, s’ha de fer per la llengua pròpia. procedències, s’ha de fer per la llengua pròpia. 

– El repartiment de l’alumnat que prové de la immigració s’ha de fer a El repartiment de l’alumnat que prové de la immigració s’ha de fer a 
parts iguals entre els centres públics i els centres privats concertats per parts iguals entre els centres públics i els centres privats concertats per 
aconseguir un millor acolliment i incidir en una major cohesió social. aconseguir un millor acolliment i incidir en una major cohesió social. 

– S’ha de generalitzar a tots els centres els plans PALICs en haver-hi més S’ha de generalitzar a tots els centres els plans PALICs en haver-hi més 
de déu alumnes d’incorporació tardana que no coneixen el català. de déu alumnes d’incorporació tardana que no coneixen el català. 



    

… … més conclusionsmés conclusions  
– Si volem que els nostres infants tenguin un domini d’una llengua estrangera es pot millorar Si volem que els nostres infants tenguin un domini d’una llengua estrangera es pot millorar 

molt encara les classes que feim en anglès, alemany o francès. Es poden fer desdoblaments, molt encara les classes que feim en anglès, alemany o francès. Es poden fer desdoblaments, 
instal·lar laboratori d’idiomes, promoure intercanvis d’alumnes, veure pel·lícules en versió instal·lar laboratori d’idiomes, promoure intercanvis d’alumnes, veure pel·lícules en versió 
original, dotar els centres d’auxiliars de conversa...original, dotar els centres d’auxiliars de conversa...

– Es pot implantar l’ensenyament en una tercera llengua en centres on l’alumnat té assolit o Es pot implantar l’ensenyament en una tercera llengua en centres on l’alumnat té assolit o 
garantit el coneixement del català. garantit el coneixement del català. 

– El professorat ha d’estar titulat. Cas que sigui insuficient hi ha d’haver un temps per formar i El professorat ha d’estar titulat. Cas que sigui insuficient hi ha d’haver un temps per formar i 
preparar el professorat perquè pugui assolir la titulació adient. S’ha de saber gestionar l’aula preparar el professorat perquè pugui assolir la titulació adient. S’ha de saber gestionar l’aula 
en la llengua amb la qual es vulgui impartir aquest ensenyament. en la llengua amb la qual es vulgui impartir aquest ensenyament. 

–   És important estar en disposició de generalitzar aquest tipus d’ensenyament a tot l’alumnat i a És important estar en disposició de generalitzar aquest tipus d’ensenyament a tot l’alumnat i a 
tots els centres. No podem posar en perill la IGUALTAT D’OPORTUNITATS. tots els centres. No podem posar en perill la IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 

– Aquest punt ens genera un interrogant important -què pot fer un infant que no parla ni entén Aquest punt ens genera un interrogant important -què pot fer un infant que no parla ni entén 
el català, ni el castellà, ni tampoc l’anglès, ni el francès o l’alemany? Pot fer un aprenentatge el català, ni el castellà, ni tampoc l’anglès, ni el francès o l’alemany? Pot fer un aprenentatge 
en tres llengües diferents? en tres llengües diferents? 

– En els centres on es faci, s’ha d’avaluar l’impacte de l’aprenentatge d’una llengua estrangera En els centres on es faci, s’ha d’avaluar l’impacte de l’aprenentatge d’una llengua estrangera 
damunt la llengua pròpia. damunt la llengua pròpia. 

– PER TANT SI PRIMER S’HA DE FER TOT AIXÒ pens que la implantació d’aquests tipus de PER TANT SI PRIMER S’HA DE FER TOT AIXÒ pens que la implantació d’aquests tipus de 
programes no es poden fer per ara, però no podem estar aturats. Posem fil a l’agulla! Primer programes no es poden fer per ara, però no podem estar aturats. Posem fil a l’agulla! Primer 
hem de tenir la llengua del territori assegurada i després ens hem d’obrir a les altres. hem de tenir la llengua del territori assegurada i després ens hem d’obrir a les altres. 



    

Tenim un breu capítol de bones notíciesTenim un breu capítol de bones notícies
•  Les persones que vénen de fora necessiten també una mitjans de comunicació en Les persones que vénen de fora necessiten també una mitjans de comunicació en 
català. Afortunadament fora del Principat també existeixen persones decidides, amb català. Afortunadament fora del Principat també existeixen persones decidides, amb 
empenta i coratge, com n’Eliseu Climent que treballa per aconseguir, amb l’ajuda de empenta i coratge, com n’Eliseu Climent que treballa per aconseguir, amb l’ajuda de 
tots i totes, un nou espai comunicatiu català al qual hi tenim dret i pe raixò s’ha tots i totes, un nou espai comunicatiu català al qual hi tenim dret i pe raixò s’ha 
posat en marxa la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULARposat en marxa la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

•Professorat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Professorat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes 
Balears, ha anunciat l’obertura d’una línia d’investigació en Multilingüisme a Balears, ha anunciat l’obertura d’una línia d’investigació en Multilingüisme a 
l’ensenyament, preparació de material per a la docència.  l’ensenyament, preparació de material per a la docència.  

•La feina que es fa des de l’Obra Cultural Balear, amb un programa d’activitats molt La feina que es fa des de l’Obra Cultural Balear, amb un programa d’activitats molt 
ben planificades amb contingut, oportunes per promoure el debat polític i lingüístic.ben planificades amb contingut, oportunes per promoure el debat polític i lingüístic.
  
•El Serveis lingüístics Paraula amb la seva feina de Voluntariat lingüístic que ha fet El Serveis lingüístics Paraula amb la seva feina de Voluntariat lingüístic que ha fet 
multitud de parelles entre les persones immigrades i les autòctones o les que ja multitud de parelles entre les persones immigrades i les autòctones o les que ja 
parlen català. Molt bona feina i tast de vins i visites a la Seu de Mallorca... FOTO! parlen català. Molt bona feina i tast de vins i visites a la Seu de Mallorca... FOTO! 
Com no s’han d’integrar si arriben a fer aquestes coses.  Com no s’han d’integrar si arriben a fer aquestes coses.  

•Els contes que ens ha preparat n’Elisabet Abeyà i que els reparteix el Diari de Els contes que ens ha preparat n’Elisabet Abeyà i que els reparteix el Diari de 
Balears en les seves edicions de divendres i dissabtes. Contes editats en les dues Balears en les seves edicions de divendres i dissabtes. Contes editats en les dues 
llengües amb una explicació molt breu i clara de la llengua estrangera, el nombre de llengües amb una explicació molt breu i clara de la llengua estrangera, el nombre de 
parlants i un poc d’explicació de quina és la situació sociolingüística.parlants i un poc d’explicació de quina és la situació sociolingüística.

•La creació i l’impuls que una dona mallorquina ha donat a la Orquestra de Joves La creació i l’impuls que una dona mallorquina ha donat a la Orquestra de Joves 
intèrprets dels Països Catalans (OJIPC). Ja du 5 anys i es passeja pel món difonent intèrprets dels Països Catalans (OJIPC). Ja du 5 anys i es passeja pel món difonent 
la música dels compositors i de les compositores dels Països Catalans. la música dels compositors i de les compositores dels Països Catalans. 



    


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

