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LLENGUA 

El coneixement de les llengües oficials de Catalunya és una condició necessària per a la inclusió i la participació, la independència personal i l’empoderament 

de les persones immigrades. Cal fer notar, però, que la situació del català i el castellà és desigual tant en el coneixement com en l’ús entre les persones 

immigrades, clarament desfavorable per al català. També cal tenir present que el català, per la seva condició de llengua pròpia, és la nostra aportació 

singular a la diversitat lingüística mundial. Fer que el català esdevingui llengua comuna compartida per tothom és, doncs, un objectiu cabdal per facilitar la 

interacció positiva, la igualtat d’oportunitats i la diversitat al món. Igualment, el coneixement i l’ús del castellà, en primer lloc, i de les més de 300 llengües 

que es parlen a Catalunya ens fan un país obert al món, amb capacitat de relació i de creació. Podem pensar aquí com podem aprofitar i potenciar la 

diversitat lingüística de Catalunya, com podem contribuir a fer del català la llengua comuna o compartida per tothom, com podem facilitar l’aprenentatge de 

les llengües oficials, com podem facilitar l’aprenentatge de les llengües d’origen o com podem facilitar el multilingüisme.  

  Igualtat Diversitat Interacció positiva 

Llengua 

(exemples 

per 

debatre) 

Què estem 

fent? 
Què estem fent per la igualtat? 

Què estem fent pel coneixement i el 

reconeixement de la diversitat? 
Què estem fent per fomentar la interacció positiva? 

Què podem 

fer? 

Com podem facilitar l’accés a les 

llengües oficials de les persones 

immigrades? 

 

Com podem corregir el fort 

desavantatge amb què es troba el 

català pel que fa a coneixement 

entre la població immigrada? 

 

Com podem combatre els prejudicis 

envers les llengües minoritzades, a 

vegades, interioritzats pels seus 

mateixos parlants? 

Com podem afavorir l’aprenentatge 

de les llengües de la immigració? 

Com podem incloure-les al 

currículum escolar? 

 

Com podem ajudar i reconèixer les 

llengües parlades a Catalunya que 

han estat o són encara 

perseguides? 

 

Com podem estendre arreu del món 

la idea que la diversitat lingüística 

és un patrimoni de la humanitat? 

Quines mesures podem prendre per fomentar les parelles 

lingüístiques per a l’aprenentatge del català i, també, de les 

llengües de la immigració? 

 

Com podem crear espais de conversa i d’interacció positiva 

per a la pràctica del català i de les llengües de la 

immigració? 

 

Com podem facilitar l’accés a la llengua vehicular de les 

escoles a totes les persones de la comunitat escolar? 

 

Com podem facilitar un aprenentatge mínim de les llengües 

de la immigració per part del tots els i les alumnes? 

 

 


