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1. Introducció

Se'm demana que, com a professor de secundària de l'especialitat de Llengua Catalana i

Literatura,  faci  una  valoració  de  les  influències  que  interactuen  en  el  comportament

lingüístic  dels  joves que es troben en l'etapa de l'educació secundària,  els  joves que

estudien als instituts. Conec relativament els centres concertats i  per tant em centraré

exclusivament en els centres públics.

El meu punt de vista està condicionat per l'experiència professional que tinc al respecte.

En els darrers vuit anys, he exercit la docència durant tres cursos seguits, del 2004 al

2007. Els altres cinc cursos he treballat com a tècnic docent a l'actual Servei d'Immersió i

Ús de la Llengua. D'altra banda, durant els cursos 2005 a 2007, vaig participar, també

com a professor,  en  un estudi  del  Consell  Superior  d'Avaluació  del  Sistema Educatiu

(CSASE)  sobre  les  característiques  sociodemogràfiques  i  lingüístiques  dels  joves  de

secundària.

Per al  professorat de llengua catalana, l'ús del català als nostres centres és un motiu

d'interès continuat, si no de preocupació, ja que tot sovint ens toca bregar no únicament

en el terreny exclusivament acadèmic, sinó també en el de l'anomenat “currículum ocult”,

és a dir, en aquest cas concret, en el de l'educació de les pautes de comportament del

nostre  alumnat.  És  evident  que  hi  ha  una  educació  de  les  pautes  de  comportament

lingüístic i que el professorat de tota l'àrea de llengua treballa, a l'aula i a fora, per aquesta

educació. Com és comprensible,  les situacions a les quals hem de fer front  són molt

diverses i estan determinades per una sèrie de factors sobre els quals, amb les eines que

tenim a l'abast, podem intervenir tan sols en la mesura de les nostres possibilitats i de la

nostra disponibilitat. En qualsevol cas, per un prejudici heretat i encara no substituït, que

té  tot  l'aspecte  d'una  deducció  lògica,  se  suposa  que,  com a  professorat  de  llengua

catalana, som els primers  concernits pel tema en el marc dels instituts de secundària.
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No hi ha dubte que els estudis sociolingüístics proporcionen dades sobre la situació de

l'ús del català i  que l'anàlisi  d'aquestes dades pot proporcionar informacions sobre les

tendències evolutives i sobre els factors que intervenen en els processos que s'estudien.

A l'hora d'estudiar els factors que determinen el comportament dels joves en el context

educatiu que ens ocupa i d'apuntar causes i perspectives d'aquest comportament, tenint

en compte des de quin punt de vista se'm demana que participi en la ponència, penso que

se m'imposa una anàlisi del tot qualitativa, que, partint de l'experiència personal directa, a

cavall entre la meva feina a l'institut i la meva feina en altres nivells del sistema educatiu,

concreti  aportacions  significatives  que  facin  entendre  la  dinàmica  sociolingüística  del

microcosmos que és un Institut d'Educació Secundària (IES) de Catalunya. 

En aquesta anàlisi, faré referència a tres punts genèrics: els condicionaments sociopolítics

que  configuren  el  context  extern  dels  IES,  les  característiques  dels  IES  com  a

microcosmos  sociolingüístic  i  les  perspectives  actuals  en  relació  a  l'evolució

sociolingüística  que afecta  els  IES en tant  que establiments  educatius  i  microcosmos

sociolingüístics.

En un altre apartat, que configura la segona part de la meva aportació, proposaré dues

experiències que, al meu entendre, poden tenir una incidència sociolingüística a favor de

l'increment de l'ús del català als IES; i una bona pràctica relativa al funcionament dels

instituts en aquest mateix sentit.

2. Els IES com a context sociolingüístic

2.1. Condicionants

Tots i cadascun dels IES de Catalunya, entesos com a microcosmos sociolingüístic, estan

condicionats per una sèrie de factors externs al mateix sistema educatiu que els organitza.

La composició social de la població del lloc on s'ubica apareix com a condicionant més a

la vista. La llengua familiar de l'alumnat és el primer element a tenir en compte en aquest

sentit.  O  ho  sembla.  Tot  sovint  s'obvia  el  marc  que  regeix  la  política  lingüística

institucional,  estatal  i  autonòmica,  per  entendre  quin  és  l'origen  de  la  dinàmica

sociolingüística  de  la  societat.  Comparant  la  situació  en  centres  homòlegs  de  l'àrea

lingüística catalana no pertanyents a la comunitat autònoma de Catalunya, aquest factor

pot visualitzar-se millor, independentment de la composició social de la població que porta

els  seus  fills  a  un  determinat  centre  educatiu.  La  política  lingüística  establerta  en

l'ordenament jurídic és un element a tenir en compte i que interacciona amb l'adscripció
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lingüística de l'alumnat d'un determinat IES.

En els darrers anys, el sistema educatiu en conjunt i els IES en particular han hagut de fer

front a l'acollida d'un contingent significatiu des del punt de vista sociolingüístic. Estem

parlant de l'alumnat nouvingut.  Vist  que l'ordenament jurídic estableix el  català com a

llengua  vehicular  de  l'ensenyament,  una  tasca  imprescindible  per  a  la  incorporació

d'aquest tipus d'alumnat a la vida normal del centre ha estat l'ensenyament de la llengua

catalana. Sense parar-nos ara a analitzar si aquest tractament de l'alumnat nouvingut ha

tingut una influència significativa en relació a l'ús de la llengua catalana en el conjunt de la

vida del centre, convé fer notar que, si des del punt de vista dels condicionaments socials

hi ha cap factor determinant, no és el de l'alumnat nouvingut, integrat per alumnes de

procedències  molt  diverses,  amb  molt  diferents  nivells  de  formació  i  de  proximitat

lingüística i cultural respecte de la nostra realitat. El condicionament determinant des del

punt  de  vista  social  és  l'existència  d'un  gran  nombre  d'alumnes  de  llengua  familiar

castellana, amb una especial concentració en àrees urbanes i amb una presència molt

majoritària en centres d'algunes ciutats que a la segona meitat  del  segle XX van ser

receptores d'aquestes famílies procedents de l'àrea lingüística castellana.

Aquesta presència té lloc en un marc jurídic que basa la seva política en l'unilingüisme

estatal. És necessari posar de relleu com l'unilingüisme estatal determina les pràctiques

lingüístiques del conjunt de la societat. En aquest sentit, l'oficialitat de la llengua catalana,

en aquelles comunitats autònomes en què és oficial ha tingut en el temps que ho ha estat

un efecte més o menys beneficiós en relació  a l'ús públic  que en fa  la  ciutadania.  A

aquesta realitat, això no obstant, cal afegir que no s'ha operat l'extensió de l'ús públic del

català  que,  per  exemple,  va  postular-se  en el  II  Congrés Internacional  de  la  Llengua

Catalana, que va tenir lloc al 1986, i que les lleis corresponents van establir en aquella

època. Avui, la presència del castellà en àmbits d'ús social clau com ara els mitjans de

comunicació de masses i el món de l'empresa, i la pervivència de les mateixes pràctiques

diglòssiques clàssiques, són les realitats més tangibles d'una política lingüística estatal

que té un efecte desincentivador en relació a la inclusió lingüística de l'alumnat de llengua

familiar castellana.

Davant d'aquesta realitat,  el sistema educatiu compta amb l'oficialitat del català com a

llengua vehicular i amb l'estratègia de la immersió lingüística a l'educació primària. Convé

remarcar això darrer. Per bé que als IES la llengua vehicular és el català, no hi ha hagut

una  política  d'immersió  lingüística  com  la  que  hi  ha  hagut  històricament  a  primària.
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Retinguem, doncs, aquesta discontinuïtat dins del sistema educatiu obligatori.

2.2 Una caracterització

Tenint en compte aquests condicionants externs, pot intentar-se de fer una caracterització

de l'IES com a context sociolingüístic. Al meu entendre, hi ha tres elements que poden

ajudar-hi: el marc institucional, el personal de l'IES i els continguts.

Pel que fa al marc institucional, convé distingir entre el que d'entrada s'identifica com a

marc institucional oficial del que interessa aquí, és a dir, el marc institucional als efectes

de caracterització sociolingüística del centre.

Pel que fa al marc institucional oficial, no m'hi centraré gaire, ja que la seva descripció no

és exactament l'objecte central de la meva intervenció. Pot apuntar-se, això no obstant,

que el desplegament i aplicació del català com a llengua vehicular s'oficialitza mitjançant

el projecte lingüístic de centre i que la direcció del centre vetlla per aquest aspecte de la

vida de la comunitat  educativa de la mateixa manera que vetlla pel bon funcionament

general. Val la pena fer esment que, actualment, l'actuació de l'administració educativa

planteja la vehicularitat del català en el marc del plurilingüisme. L'objectiu és que l'alumnat

assoleixi la competència en les llengües oficials i en una o dues llengües estrangeres, i

s'assumeixi com un enriquiment la presència de més de dues llengües familiars en el si de

la institució educativa, en coherència amb la realitat sociolingüística que l'envolta.

La interacció entre les disposicions organitzatives oficials i  els condicionants que s'han

assenyalat anteriorment donen lloc al marc institucional que regeix els usos lingüístics

reals de la comunitat educativa de l'IES. Més exactament, en aquest marc institucional

també cal tenir-hi en compte els actors concrets que hi interactuen: les famílies, l'alumnat,

el professorat, el personal no docent i el personal extern que presta serveis a l'institut.

Les famílies i l'alumnat, procedent de la immersió de primària, apareixen com uns actors

actius,  que  són  a  l'IES  amb  uns  determinats  usos  lingüístics  i  unes  determinades

pràctiques  de  relació  social  que,  per  simplificar,  porten  de  casa.  És  amb  aquestes

pràctiques  i  usos  que  el  professorat  ha  de  treballar,  amb  la  direcció  del  centre  al

capdavant.  Així  doncs,  el  context  sociolingüístic  d'un  IES  queda  conformat  per

condicionats externs i pels actors que hi interactuen. El marc institucional sociolingüístic,

entès  com  el  conjunt  de  situacions  de  comunicació  possibles,  gira  al  voltant  de  les

relacions establertes entre professorat i alumnat entre si i entre els integrants de cada

col·lectiu.  No  hi  té  un  paper  desdenyable  el  personal  no  docent,  que  generalment
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interactua amb l'alumnat en situacions de comunicació no tan formals com el professorat.

Doncs bé: sembla clar que el professorat apareix com el principal actor de la pràctica

comunicativa del context sociolingüístic de l'IES, ja que n'és el principal agent i ha de fer

efectiu que el català és la llengua vehicular de l'educació, al capdavall la finalitat principal

del centre. A grans rets, totes les classes són en català excepte les de llengua castellana i

les  de  llengües  estrangeres.  Deixant  de  banda  ara  la  problemàtica  específica  de

l'aprenentatge de llengües estrangeres, la formació que el conjunt del professorat té per

fer  efectives  les  seves  classes  en  català  és  la  derivada  de  l'aprenentatge  que  hagi

realitzat per a l'obtenció del certificat de coneixements de llengua catalana, que és un

requisit per a l'exercici de la docència amb especial incidència en aspectes clau de la vida

laboral del professorat, com ara els trasllats de destinació. No hi ha hagut, parlant amb

rigor, una formació específica del professorat de secundària relativa a l'ús vehicular de la

llengua  catalana,  sinó  que  aquest  ús  ha  comptat  únicament  amb el  suport  del  marc

institucional oficial i de l'aplicació que cada centre, per mitjà de la seva direcció, n'hagi fet

al  llarg  del  temps.  S'ha  de  dir,  en  relació  a  això,  que  he  tingut  ocasió  de  constatar

l'evolució de l'ús del català entre el professorat en els darrers quinze anys i cal dir que, en

termes generals té un signe positiu. Docents que fa quinze o deu anys no parlaven en

català han acabat fent-hi les seves classes o, si més no, introduint-l'hi. Actualment, una

estimació sobre l'ús del català com a llengua vehicular als IES se situa en uns índexs amb

zones d'ombra, i els usos orals són dels que més en registren, tant més com més informal

és la situació de comunicació en què tenen lloc. Evidentment, el caràcter de la intervenció

del professorat com a interlocutor en aquestes situacions de comunicació és decisiu en

l'ús d'una llengua o altra per part de l'alumnat. En aquest sentit, l'actuació del professorat

de Llengua Catalana i Literatura, obligat a exercir el seu paper en relació a l'ús del català,

hauria de ser la del conjunt del professorat de la mateixa manera que, en termes generals,

ho  és  a  primària  com a resultat  de  l'aplicació  dels  programes d'immersió.  L'absència

d'aquests  programes  estratègics  és  una  mancança  a  tenir  en  compte  en  relació  a

l'actuació del professorat de secundària fins al dia d'avui.

En conseqüència, es pot constatar com les disposicions organitzatives que fan del català

la llengua vehicular de la secundària no són suficients per si soles per determinar-ne la

realització plena. No s'ha mantingut un esforç formatiu específic orientat a la formació

lingüística del conjunt del professorat i de resultes d'això els usos lingüístics dels instituts

han depès de l'acció de la direcció al llarg del temps i, en darrer terme, de la bona voluntat
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del  professorat.  Aquests  darrers  elements  no  són  gens  negligibles.  Cal  prendre  en

consideració  aquesta  acció  directiva  com  un  element  d'èxit  en  la  dinamització  de  la

comunicació oral en català en la vida diària de l'institut.

Finalment, cal parlar dels continguts vinculats al context sociolingüístic. Abans de tot, val

la  pena  apuntar  la  nul·la  incidència  que  els  continguts  conceptuals  estrictament

acadèmics d'interès sociolingüístic puguin tenir en els usos lingüístics, i específicament en

l'oral, de l'alumnat. Aquí es parla de continguts en el sentit que un alumne procedent de

primària manté o canvia els seus usos lingüístics quan és a l'institut en funció dels usos

que percep com a propis de l'institut. En aquest sentit, els senyals que transmet l'institut

en relació a l'ús oral són de desregulació, i els alumnes actuen en conseqüència. Ja es

pot veure que es tracta d'una desregulació discrecional, que depèn de molts factors, però

que al capdavall té una incidència o altra. És d'aquesta manera que els alumnes modulen

la seva conducta oral en relació al professorat i en relació als seus iguals.

Recentment, la implantació dels nous currículums ha introduït canvis significatius en els

continguts  acadèmics  susceptibles  de  tenir  alguna  incidència  en  els  usos  lingüístics.

Efectivament,  la  formulació  d'un tractament de les  llengües basat  en el  plurilingüisme

vincula  l'adquisició  de  competències  lingüístiques  per  part  de  l'alumnat  amb  el  marc

institucional oficial dels IES per mitjà del projecte lingüístic, que justament aquest curs

s'ha actualitzat en tots els centres de l'educació obligatòria de Catalunya. La delimitació

de competències comunicatives en els continguts curriculars pot  ajudar  a redefinir  els

continguts sociolingüístics que l'institut transmet al seu alumnat, no per si mateixes, sinó

per les reorientacions de l'ensenyament-aprenentatge que marquen.

Fins  al  moment,  la  nul·la  incidència  dels  aprenentatges  acadèmics  en  les  pautes  de

comportament lingüístic de l'alumnat s'explica en part per la preponderància que habilitats

com llegir i escriure han tingut davant escoltar i parlar en el si de l'assignatura específica

de Llengua Catalana i Literatura i, en conjunt, en les assignatures de l'àrea de llengua. No

s'ha dedicat, relativament parlant, tanta atenció a la llengua oral, ni a l'aprenentatge de

l'habilitat ni a l'avaluació corresponent. Tant és així que es produeix la contradicció que

estudiants  que  obtenen  el  graduat  en  educació  secundària  obligatòria  (ESO)  tenen

dificultats  per  parlar  català.  Potser  l'orientació  acadèmica descrita  no  n'és  la  principal

causa, de fet n'hi  ha d'altres de més directes i simples, corresponents a l'organització

acadèmica de l'ESO i a decisions polítiques, però no hi ha dubte que aquesta també ha

tingut  el  seu  pes  específic.  Al  respecte  s'ha  de  dir  que  aquesta  preponderància  ha
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experimentat modificacions en els nous currículums i que aquestes modificacions són, a

grans trets, producte d'una adaptació del sistema educatiu a les necessitats formatives de

la realitat actual, una adaptació que tot justa es troba en els seus compassos inicials.

Es pot  apuntar,  a  més,  l'existència  d'uns continguts  culturals  que l'institut  fa  seus en

relació al seu entorn social a partir del seu grau d'inserció d'interacció. Aquests continguts

conformen el que es pot designar com a activitat cultural de l'institut.

2.3. Perspectives actuals

Alguns elements de la realitat  sociolingüística actual  que s'han de tenir  en compte en

relació  als  usos  lingüístics  del  grup  que  tractem  estan  directament  connectats  amb

l'eclosió  recent  de  noves  formes  de  relació  social.  Interessa  d'apuntar-ne  dues:  la

presència  dels  mitjans  de  comunicació  de  masses  com  a  plataforma  d'interacció

comunicativa pública,  i  la realitat  de les tecnologies de la informació i  la comunicació

(TIC).

Es tracta de dos elements que, com es pot comprovar, estan íntimament entrellaçats en el

funcionament públic de la societat que vivim. Pel que fa als joves, només cal fer menció

de la designació d'indígenes digitals encunyada per Mark Prensky al 2003 per intentar

entendre de què estem parlant. Avui que els joves es queden a viure a casa dels pares

fins que pràcticament ja no en són, si hi ha alguna cosa que els distingeixi com a grup

social  és el  fet  d'haver nascut quan la revolució tecnològica ja ha posat a l'abast una

infinitat de ginys amb unes possibilitats relatives a la informació i la comunicació que fa

només vint anys enrere eren pràcticament desconegudes. Els joves d'avui han nascut en

la matriu cultural  generada per les TIC i  les seves competències en aquest terreny hi

estan en consonància. Cal entendre com aquesta nova matriu i  les competències que

tenen  els  joves  al  respecte  els  porta  a  generar  una  nova  manera  de  relacionar-se

socialment.  El  passat 22 d'abril  va tenir lloc una jornada sense precedents per tractar

aquesta realitat, la Jornada TIC Joves. En aquesta jornada, en què joves de 4t d'ESO

tenien un paper actiu, van abordar-se justament tres blocs que interessen al que s'està

dient: tecnologies, relacions socials i llengua.

Al  costat  d'aquesta  realitat,  és  un  fet  que  el  conjunt  de  la  societat,  juntament  amb

l'assumpció de les possibilitats de les TIC, té en els mitjans de comunicació de masses el

seu àmbit d'informació i interrelació a nivell públic. D'una banda, és la interactuació entre

TIC i mitjans de comunicació ha portat a canvis culturals en què el pes específic de la
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cultura  audiovisual  ha  adquirit  una  posició  nova  en  les  pràctiques  comunicatives  del

conjunt de la societat. De l'altra, resulta peremptori, i de fet els nous currículums així ho

reflecteixen, que el sistema educatiu ha d'assumir aquesta nova realitat cultural i educar

els  joves en coneixements i  habilitats  adequats.  Per  això,  en  parlar  de  competències

bàsiques, el Decret 143/2007que estableix el currículum de l'ESO parla de competència

comunicativa lingüística i audiovisual. Podem veure, per tant, com existeix una sèrie de

necessitats  educatives  que afecten aquest  camp de la  comunicació:  parlar  en  públic,

comunicar-se per mitjà d'una plataforma comunicativa pública com ara la televisió o la

ràdio,  entendre  les  informacions  que  difonen  els  mitjans  de  comunicació  en  formats

diversos són habilitats pertanyents al terreny de l'oralitat que els joves actuals necessiten

incorporar al seu bagatge formatiu i que el sistema educatiu té l'encàrrec d'ensenyar.

La  qüestió  de  la  rellevància  creixent  de  la  llengua  oral,  més  enllà  de  la  necessitat

d'actualització que té el sistema educatiu i que afecta directament el professorat que ha

d'impartir aquests ensenyaments, té una lectura específica des del punt de vista que ens

ocupa.  Abans  d'entrar-hi,  cal  apuntar,  pel  que  fa  a  l'aprenentatge  de  la  competència

comunicativa lingüística i  audiovisual, que cal anar pensant en un canvi pedagògic en

profunditat  en relació al   seu enseyament-aprenentatge. La metodologia de descripció

dels elements que concorren en els mitjans de comunicació audiovisual és necessària

però ja no és suficient. Per tal de portar a terme un ensenyament-aprenentatge efectiu,

interessa situar l'alumnat en el lloc que ja ocupa en relació a les TIC, el d'usuari. De la

mateixa manera que en el terreny de la informació a Internet, els internautes han deixat de

ser espectadors de les notícies per convertir-se en emissors, és bàsic que l'alumnat se

situï  en  el  paper  d'usuari  creatiu  a  l'hora  de  desenvolupar  la  seva  competència

comunicativa lingüística i audiovisual. Com pot entendre's, aquesta estratègia comporta

canvis substancials en diferents aspectes de l'organització educativa dels centres.

Des del  punt  de vista  dels  usos lingüístics  que els  joves desenvolupen en el  context

sociolingüístic  dels  IES,  hi  ha aquesta oportunitat  d'incorporar-los a l'ús de la  llengua

catalana com a usuaris. És una oportunitat i també una necessitat imperiosa. La posició

de  la  llengua  catalana  en  el  panorama  dels  mitjans  de  comunicació  de  masses  és

clarament minoritària i tanmateix irrenunciable. La seva presència en aquest àmbit és un

factor d'estabilitat de l'ús públic oral en la vida quotidiana. Si el sistema educatiu pot fer

efectiu  el  plantejament  que  s'ha  descrit,  pot  generar  un  element  força  per  a  l'ús

interpersonal  de  la  llengua  catalana  i  per  a  l'extensió  del  seu  ús  entre  els  joves
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castellanoparlants.  Per  implementar-lo  és  imprescindible  incidir  en  la  formació  del

professorat i en una orientació apropiada de l'aprofitament de les dotacions multimèdia, de

l'organització de centre i de la metodologia pedagògica.

Al respecte, val a dir que aquest trimestre s'està portant a terme un curs experimental de

formació del professorat específic sobre la llengua oral, amb un èxit de convocatòria més

que remarcable. El Servei d'Immersió i Ús de la Llengua n'és la instància administrativa

organitzadora.  També  cal  dir  que,  quant  a  ensenyament-aprenentatge  de  l'aspecte

audiovisual d'aquesta competència comunicativa no partim de zero, sinó que hi ha, com

es detalla més endavant, experiències en procés de desenvolupament.

Tornem al començament. Ja s'ha vist quins són els elements que configuren el context

sociolingüístic dels IES i com l'ensenyament de la competència comunicativa lingüística i

audiovisual demana situar l'alumnat en el paper d'usuari.  Aquest canvi és una oportunitat

per situar els joves en el seu paper de parlants de la llengua vehicular de manera que

s'iniciïn en la pràctica del seu ús social a partir de situacions de comunicació que, si no

reals,  poden  considerar-se  experimentals.  No  tan  sols  això,  situant-los  en  el  paper

d'interlocutors  actius,  hi  ha  també  l'oportunitat  que  participin  en  l'activitat  cultural  de

l'institut de manera que la llengua vehicular eixampli els seus usos. Tot això comptant amb

una directiva orientada a la consecució dels objectius a partir del principi d'efectivitat de la

vehicularitat del català en els usos lingüístics de l'institut.

3. Experiències i bones pràctiques

A l'hora d'indicar experiències i bones pràctiques existents s'ha pensat en exemples que

tinguin un abast obert al conjunt de la comunitat educativa. La característica comuna que

haurien  de  tenir  les  experiències  i  bones  pràctiques  orientades  a  incidir  en  el

comportament lingüístic dels joves hauria de basar-se en el  fet  que l'ús de la llengua

catalana no sigui el motiu principal de la pràctica, sinó un element més, previ, que es doni

per descomptat. Es tractaria que el català oral només fos el vehicle de comunicació sense

més connotacions.

3.1 Ràdio escolar

Fer ràdio a l'escola és una molt  bona pràctica per situar l'alumnat en el  paper actiu i

creatiu d'usuari  del mitjà i  permet que l'estudiant s'iniciï  en la pràctica dels mitjans de

comunicació,  de  manera  que  això  li  permet  conèixer  de  primera  mà  la  situació

comunicativa consistent a parlar en públic i  quines són les característiques i  recursos
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expressius propis d'aquesta situació de comunicació i del seu codi: el llenguatge oral. És

una bona base per introduir l'alumnat en l'educació audiovisual ja que situa en primer

terme l'habilitat lingüística oral i per tant permet un ensinistrament previ en aquest sentit.

És veritat  que potser  aquesta virtut  és també una limitació,  però cal  entendre que el

potencial  pedagògic  d'aquest  tipus  d'activitat  té  unes  possibilitats  orientades  tant  a

l'aspecte estrictament educatiu com al de projecció pública de la vida cultural del centre

educatiu, de manera que permet reproduir un mitjà de comunicació a escala sense més

complicacions que les tècniques i organitzatives que demana. Pel que fa a l'apartat tècnic,

les  possibilitats  tècniques  proporcionades  per  la  informàtica  i  Internet  permeten

desenvolupar  l'experiència  sense  els  mitjans  que  demana  una  emissora  tradicional.

També es pot pensar que la ràdio és un mitjà de comunicació més aviat tradicional davant

d'altres com ara la televisió si bé cal dir a favor seu, en aquest sentit, que la ràdio és més

immediata i en qualsevol cas resulta assequible a les possibilitats d'un centre educatiu.

Actualment,  el  Departament d'Educació desenvolupa aquesta experiència mitjançant la

XTEC Ràdio, una plataforma que ofereix suport a la realització de ràdio via Internet. En

relació a aquesta iniciativa, algunes ràdios convencionals han organitzat activitats amb

escoles i instituts. Es tracta del programa “L'altra ràdio”, de Ràdio 4, que dóna a conèixer

les activitats radiofòniques dels centres educatius, i del concurs “Digues COM”, que porta

a terme COMRàdio conjuntament amb la Xarxa Local d'Emissores. Uns 45 centres de tot

Catalunya participen en la plataforma XTEC Ràdio, dels quals tan sols cinc són instituts.

3.2 Teatre

No hi ha dubte que el teatre entès com a activitat educativa constitueix un eix transversal

d'aprenentatges formals i no formals que suposa un enriquiment que integra competència

comunicativa  lingüística  amb  competència  artística  i  cultural  i  encara  amb  altres  de

relacionades amb el creixement personal  i  la integració social.  Alhora,  es tracta d'una

activitat participativa oberta al conjunt de la comunitat educativa i al seu entorn.

Val a dir que la presència del teatre en els currículums dels estudis de secundària ha estat

limitada al format de crèdit variable implantat amb l'ESO, de manera que en els darrers

temps, amb els canvis introduïts mitjançant els nous currículums, pot considerar-se un

contingut amb una presència residual. En general, pot dir-se que es tracta d'una activitat

complementària,  si  no  directament  extraescolar.  Malgrat  això,  hi  ha  alguns  exemples

significatius de la dinàmica que pot generar una activitat d'aquest tipus. Potser l'exemple
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més diàfan sigui el de l'IES Pablo Picasso de Barcelona, que va iniciar l'experiència el

2002 a partir d'un crèdit variable i ha arribat a configurar una companyia estable que ha

actuat  al  teatre  Poliorama.  N'és  un  altre  exemple  l'IES  Narcís  Monturiol,  també  de

Barcelona, que organitza un taller de teatre com a activitat extraescolar. El grup d'alumnes

del taller participa en la Mostra de Programes Culturals de l'Ajuntament de Barcelona i

actual al local social de Montbau. Com es pot veure, es tracta d'un element que, prenent

l'expressió oral com a motiu de treball, serveix per dinamitzar la vida cultural del centre

educatiu en l'orientació d'un ús lingüístic en què els joves esdevenen protagonistes.

De totes maneres, si es porta aquesta experiència a col·lació no és perquè es tracti d'una

possibilitat  a  desenvolupar.  Ja  es  veu  que,  pel  que  fa  a  les  condicions  de

desenvolupament que hi ha als instituts, pot considerar-se gens prioritària. El fet de parlar-

ne és arran del  programa CaixaEscena que des del  curs 2006-2007 porta a terme la

Fundació  «la  Caixa»,  destinat  específicament  als  centres  de  secundària.  Aquest

programa,  que  actualment  s'està  implementant  a  nivell  estatal,  dóna  suport  a  les

experiències que en aquest sentit ja estaven portant a terme els centres amb anterioritat i

busca estimular-ne de noves. Al primer curs (2006-2007) hi van participar almenys vint

IES. Mitjançant el programa, la Fundació «la Caixa» proposa uns textos clàssics com a

punt de partida, posa a disposició dels centres un paquet de materials i  documentació

orientativa i els ofereix assessorament al llarg de posada en pràctica de l'activitat.

L'activitat es pot fer en català o en castellà, a decisió de cada centre participant. Fóra bo,

en aquest sentit, estimular d'alguna manera la participació en català de nous centres.

3.3 L'acció directiva com a bona pràctica lingüística

Les mancances indicades i les experiències de què s'ha parlat anteriorment, poden donar

pistes al  voltant del comportament lingüístic dels joves en el context dels IES i de les

accions que poden emprendre's per incidir-hi. Això no obstant, si s'ha de parlar d'alguna

bona pràctica en concret recollida de la realitat històrica dels IES, la millor que es pot

comentar és la de l'acció directiva orientada a la materialització pràctica de la llengua

catalana com a vehicular en qualsevol situació comunicativa de la vida de centre.

En  aquest  sentit,  cal  tenir  en  compte  que,  a  banda  de  les  seves  funcions  directives

generals, la figura de la direcció exerceix la representació de l'autoritat davant la resta de

la comunitat educativa i la seva actuació en relació a la llengua vehicular pot marcar, a la

llarga, l'orientació dels usos lingüístics de la comunitat educativa. És, doncs, un agent
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regulador amb rellevància en el  marc oficial  però sobretot en el  pròpiament social  del

centre. No sabria dir si els directors i directores d'IES han rebut una formació específica

relativa als usos lingüístics i la materialització pràctica de la llengua vehicular més enllà de

la general. En qualsevol cas, els usos lingüístics del director o directora d'un centre són

plenament significatius quant a la regulació del català com a llengua vehicular. Un director

o directora marca amb la seva actuació personal davant els agents externs de l'IES, les

famílies, l'alumnat i el professorat, quin és el paper de la llengua catalana al centre i no

pot evitar no fer-ho. En aquest aspecte de l'actuació lingüística dels directors i directores

es  produeix  la  mateixa  dinàmica  que  s'ha  descrit  per  al  conjunt  del  professorat  de

secundària, que està determinada per l'absència d'una formació específica orientada a la

immersió lingüística de l'alumnat i a la continuïtat d'aquesta estratègia educativa entre les

etapes primària i secundària de l'educació obligatòria.

Per això, l'actuació lingüística adequada i conscient d'un director o directora en un centre

determinat,  amb  independència  del  seu  entorn  sociolingüístic,  pot  considerar-se  un

element indispensable per  a  l'extensió de l'ús del  català  en l'àmbit  de l'institut  a  llarg

termini. L'exemple de l'actuació lingüística del director o directora és un referent per al

personal del centre, docent i no docent, i estableix un principi d'actuació en la relació entre

l'institut i les famílies, sense perjudici de les obligacions que com a servei públic té l'institut

a l'hora d'atendre-les.
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