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1. Introducció 

Aquest treball té l‟objectiu de contribuir a l‟anàlisi del plurilingüisme entre els més 

joves adolescents mallorquins escolaritzats, tant pel que fa a coneixement de llengües 

com als usos familiars. A banda d‟això, també pretén veure com aquests alumnes 

perceben la preparació que tenen en llengua anglesa per afrontar l‟aprenentatge de 

matèries escolars en aquesta llengua, com des de l‟Administració educativa es pretén 

que facin mitjançant la implementació del TIL (Decret 15/2013, de 19 d‟abril, pel qual 

es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les 

Illes Balears).  

En concret, la població analitzada correspon als alumnes de primer d‟ESO de 

l‟IES Porreres. L‟IES Porreres es troba situat al municipi del pla de Mallorca del mateix 

nom. Porreres fa frontera amb els pobles de Montuïri, Vilafranca de Bonany, Campos, 

Felanitx, Llucmajor i Sant Joan. En aquest institut únicament s‟hi imparteixen els cursos 

d‟ensenyament secundari obligatori (ESO) i el programa de qualificació professional 

inicial (PQPI) d‟auxiliar d‟agricultura. No hi ha batxillerat. Els alumnes que formen part 

d‟aquest institut són adolescents d‟entre 12 i 16 anys de Porreres, Montuïri i Vilafranca 

de Bonany. Segons el Padró Municipal d‟Habitants corresponent al 2010 recollit pel 

GRESIB, Porreres té un total de 5.531 habitants, Montuïri 2.817 i Vilafranca de Bonany 

2.989. Si comparam aquestes xifres amb les de l‟any 2003 (Porreres 4.568, Montuïri 

2.521 i Vilafranca de Bonany 2.550), veim que no hi ha diferències importants entre el 

canvis de població dels tres municipis; en tots tres casos s‟ha produït un clar increment: 

a Porreres la població augmenta considerablement (21,08%), la de Montuïri també 

augmenta, però no tant (11,74%), i a Vilafranca de Bonany la població puja uns quatre-

cents habitants (17,22%). La mitjana d‟augment de la població en aquests municipis és 

d‟un 17,62%. Aquest increment es produeix en tan sols 7 anys, cosa que suposa una 

pujada de més d‟un 2% cada any.  

A l‟IES Porreres hi ha un nombre considerable d‟alumnes nouvinguts d‟altres 

països. Així com diuen, referint-se a Catalunya, encara que també pot aplicar-se a les 

Illes, Lluís Maruny i Mònica Molina, «l‟arribada d‟aquests alumnes s‟inicia abans del 

1990, però s‟accentua a partir del curs 1993-1994» (2006: 71). Tot i que el grau 

d‟acceleració de l‟arribada d‟immigratòria ha estat ràpida i ha tengut repercussions pel 

que fa a les qüestions lingüístiques dels Països Catalans, el percentatge dels nouvinguts 

no és dels més alts a nivell europeu (Boix-Fuster 2006: 7). Però el percentatge 
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d‟immigrants residents a les Illes Balears que dóna l‟INE del 2008 és d‟un 20,75%, cosa 

que el fa ser el més elevat d‟Espanya i que és un dels més alts a nivell europeu. A més, 

hem de tenir en compte que «la llengua és un element fonamental de la ciutadania i de 

la integració en una societat» (Ros 2006: 53). Per això és important que als centres 

educatius s‟ensenyi als alumnes provinents d‟altres països la llengua catalana perquè en 

la societat multilingüe en què vivim, hem d‟utilitzar tots els mitjans necessaris per tal 

que la nostra societat pugui tenir continuïtat com a comunitat lingüística. Això, però, no 

és fàcil perquè «des del punt de vista macro, els immigrants tendeixen a una major 

preferència per l‟ús de les llengües majoritàries (com el castellà) davant les 

minoritàries» (Ros 2006: 53). Ara bé, això segurament es produeix a les grans ciutats 

com Palma o Barcelona, o als pobles que són propers a aquestes ciutats com ara, en el 

cas de Mallorca, Marratxí o Santa Maria del Camí, però potser aquest fet no es produeix 

a municipis com Porreres, Montuïri o Vilafranca. Així, en els territoris més 

„castellanitzats‟, que no és el cas dels municipis d‟on provenen els alumnes analitzats, 

«el castellà s‟interposa entre els nous immigrants i el català, i fa que, per als nouvinguts, 

accedir a aquest darrer sigui més costós» (Boix-Fuster 2006: 7). De la mateixa manera 

que el nombre d‟habitants nouvinguts de països estrangers, també s‟incrementa la 

quantitat de gent provinent d‟altres comunitats autònomes que s‟instal·len al nostre 

territori, ja sigui per una durada temporal o definitiva, encara que en els darrers anys el 

pes relatiu d‟arribada d‟aquesta procedència ha minvat (Boix-Fuster 2006:7). Tot això 

es comentarà en l‟anàlisi de les dades obtingudes.  

Cal esmentar que així com es posa de manifest a l‟esborrany presentat pel propi 

centre sobre el TIL, la llengua vehicular en les assignatures no lingüístiques de l‟IES 

Porreres és el català. 

  

2. Metodologia 

Per elaborar aquest projecte s‟ha tengut en compte, de manera especial, un treball 

similar que es titula “Els infants i la llengua. Estudi sociolingüístic del CEIP Melcior 

Rosselló i Simonet de Santa Maria del Camí” de Margalida Coll Llompart. 

Des d‟un primer moment ens vam proposar que el projecte es basàs en els 

alumnes de l‟IES Porreres perquè és el centre on vaig cursar l‟ESO i perquè l‟equip 

directiu no ha tengut cap inconvenient perquè aquesta anàlisi es pogués dur a terme. A 

més, és un institut que m‟és proper perquè està situat al meu poble, cosa que em 
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facilitava el treball de camp. Una vegada escollit el centre i comptant amb el suport de 

la seva directora per facilitar-nos les dades necessàries, decidírem a quins alumnes havia 

d‟anar dirigit. A causa que uns dels objectius és observar la preparació dels alumnes en 

relació al TIL, vam escollir un curs on aquest model s‟implementés: primer d‟ESO. Tot 

i així, cal tenir present que en aquest curs no s‟aplica el model establert per la 

Conselleria a causa de la manca de professorat qualificat en el nivell B2 d‟anglès. Per 

aquest motiu, en aquest curs no tenen cap assignatura en anglès però sí que en tenen en 

castellà: educació física i matemàtiques, a diferència dels anys anteriors. Per tal de 

recollir les dades necessàries, s‟ha optat per l‟enquesta com a instrument de mesura i 

també per fer una entrevista a les dues professores que imparteixen l‟assignatura 

d‟anglès perquè ens puguin ajudar a corroborar l‟encert de les dades recollides i a 

contrastar amb elles els resultats. Les qüestions que es demanen bàsicament se centren 

en dos aspectes: el plurilingüisme que hi ha entre els alumnes d‟aquest centre i el seu 

nivell d‟anglès. 

A l‟IES Porreres hi ha cinc cursos de primer d‟ESO. Per aquest motiu i per tal de 

tenir informacions complementàries, es formulen dos models d‟enquesta que només 

varien en una qüestió referida a les llengües que coneixen. En el model A, el nom de les 

llengües ja estan escrites i ells només han de marcar amb una creu aquelles que 

coneixen segons les quatre habilitats lingüístiques (entendre, parlar, llegir i escriure). 

Les llengües que se‟ls dóna en aquesta pregunta són català, castellà, anglès, alemany i 

marroquí
1
. Així mateix, els alumnes tenen la possibilitat d‟inserir-hi més llengües. En el 

model B, en canvi, són els propis estudiants els que han hagut d‟escriure les llengües 

que coneixen. D‟aquesta manera, hem obtingut diferents valors referents al 

comportament amb relació a la denominació de les llengües. 

Tenint en compte que són 108 el alumnes que cursen primer d‟ESO i que estan 

dividits en cinc classes: a primer A n‟hi ha 22 , a primer B 21, a primer C 22, a primer 

D 22 i a primer E 21. Entre els dos primers grups vàrem repartir el model A i entre els 

tres darrers el model B. Així, es repartiren 43 enquestes del primer model i 65 del segon 

a les tutores de cada classe. 

 

 

 

                                                           
1
 Aquesta darrera denominació no pertany a cap llengua, però aquest error s‟ha pogut solucionar amb èxit 

com es podrà veure posteriorment. 
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TAULA 1. Models d’enquestes proporcionats als diferents cursos 

Curs Model A Model B 

1r A 22 - 

1r B 21 - 

1r C - 22 

1r D - 22 

1r E - 21 

TOTAL 43 65 

 

D‟aquestes, els alumnes emplenen 39 enquestes del model A i 62 del model B. 

Per tant, aquest treball s‟elabora en relació amb 101 alumnes d‟aquest nivell educatiu. 

Com que els estudiants només tenen la possibilitat de contestar les enquestes al mateix 

centre, a l‟hora de tutoria, les que no estan emplenades són dels alumnes que aquell dia 

no hi varen assistir. Així tenim un nivell de participació en el model A d‟un 90,69% i en 

el model B d‟un 95‟38%, que fa un total d‟un 93,52% de participació global dels 

alumnes de l‟IES Porreres. 

 

3. Anàlisi de les dades 

 

3.1. Població de la zona analitzada 

Dels alumnes de 1r d‟ESO de l‟IES Porreres, 51 són de Porreres, 24 de Montuïri, 24 

de Vilafranca de Bonany i 2 d‟un altre municipi,  Felanitx.  

TAULA 2. Relació dels alumnes amb el municipi del qual provenen 

Municipi Alumnes  

Nombre % 

Porreres  51 50,50 

Montuïri 24 23,76 

Vilafranca  24 23,76 

Felanitx 2 1,98 
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A través de la distribució de població elaborada pel GRESIB a partir de les 

dades del Padró Municipal d‟habitants podem saber la procedència dels habitants 

d‟aquests tres pobles. Així, el municipi de Porreres té un total de 5.531 habitants, dels 

quals 3.914 (70,76%)  són nascuts als Països Catalans; 299 (5,41%) en altres comunitats 

autònomes de la península ibèrica, i 1.318 (23,83%) són nascuts a l‟estranger. En el cas 

de Montuïri, trobam que és un municipi que té 2.817 habitants, dels quals 2119 

(75,35%) neixen als Països Catalans, 131 (4,65%) a altres territoris espanyols i 567 

(20,13%) són de països estrangers. Vilafranca de Bonany té 2.989 habitants, dels quals 

2.371 (79,82%), són nascuts als Països Catalans, 144 (4,82%), són d‟altres comunitats 

autònomes d‟Espanya i 474 (15,86%) són nascuts a països estrangers. Atès que el 

municipi de Felanitx només representa l‟1.98% dels alumnes de 1r d‟ESO a l‟institut de 

Porreres i no és obligatori, ni freqüent, que els joves d‟aquesta localitat hi cursin l‟ESO 

perquè ja tenen el seu propi institut, no es farà referència a aquests alumnes quan es 

tractin separadament els altres pobles. Així, els tres municipis sumen 11.337 residents, 

dels quals 8.404 (74,12%) pertany a la població dels Països Catalans, 544 (4,80%) 

representen els habitants nascuts a altres comunitats de la península ibèrica i 2.359 

(20,81%) són nascuts a l‟estranger (taula 3). 

 

TAULA 3. Procedència dels habitants dels municipis d’on són els alumnes 

Font: GRESIB a partir del Padró Municipal d’habitants 2010 

 

Municipi 

 

Padró 

2010 

Lloc de naixement 

Països Catalans 

(IB + Cat + PV) 

Altres 

comunitats 

Estranger 

H % H % H % 

Porreres 5.531 3.914 70,76 299 5,41 1.318 23,83 

Montuiri 2.817 2.119 75,35 131 4,56 567 20,13 

Vilafranca  2.989 2.371 79,82 114 4,82 474 15,86 

Total 11.337 8.404 74,13 544 4,80 2.359 20,81 

 

Els habitants d‟aquests pobles que provenen de Catalunya i del País Valencià 

estan inclosos entre els autòctons perquè des d‟un punt de vista lingüístic no són 

immigrants, pertanyen a la mateixa àrea lingüística. 
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Taula 4. Procedència dels habitants de la resta dels PPCC 

Font: GRESIB a partir del Padró Municipal d’habitants 2010 

Municipi Comunitat Autònoma 

Catalunya País Valencià 

H % H % 

Porreres 54 0,98 24 0,43 

Montuïri 48 1,70 18 0,64 

Vilafranca  45 1,51 17 0,57 

Total 147 1,30 59 0,52 

 

Així, podem veure com d‟aquesta població nascuda a la resta dels territoris dels 

Països Catalans, tres quartes parts provenen de Catalunya i la resta del País Valencià 

(taula 4).  

Com ja s‟ha esmentat anteriorment, hi ha habitants d‟aquests tres municipis que 

provenen d‟altres comunitats autònomes. D‟on s‟empadrona més població, segons les 

dades del GRESIB, és d‟Andalusia, Castella-La Manxa, Madrid, Castella-Lleó, 

Extremadura i Galícia (taula 5). 

 

 

Municipi 

TAULA 5. Procedència dels habitants d’altres comunitats autònomes 

Font: GRESIB a partir del Padró Municipal d’habitants 2010 

Comunitat Autònoma 

Andalusia Castella-La 

Manxa 

Madrid Castella-

Lleó 

Extrema-

dura 

Galícia 

H % H % H % H % H % H % 

Porreres 139 2,51 27 0,49 25 0,45 22 0,40 11 0,20 28 0,51 

Montuïri 47 1,67 10 0,35 21 0,75 12 0,43 7 0,25 - 0 

Vilafranca  53 1,77 9 0‟30 6 0,20 16 0,54 11 0,37 17 0,57 

Total 239 2,11 46 0,41 52 0,45 50 0,44 29 0,26 45 0,40 

 

Per tant, veim que els habitants andalusos són els que representen un major 

percentatge de població dins aquests municipis. Així mateix, cal destacar que no hi ha 

cap individu procedent de Galícia a Montuïri, cosa que no passa als altres dos 
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municipis. A més, també podem comprovar que la població estrangera suposa un 

20,81% dels habitants de Porreres, Montuïri i Vilafranca de Bonany. A les enquestes, a 

la qüestió que fa referència a la llengua que empren els alumnes a casa seva, s‟esmenten 

10 llengües de països estrangers, cosa que es pot explicar per aquest percentatge de 

població que en aquests pobles es correspon amb les dades del 2011 del Padró 

Municipal d‟Habitants extretes del GRESIB (taula 6). 

 

TAULA 6. Procedència dels habitants de països estrangers 

Font: GRESIB a partir del Padró Municipal d’habitants 2011 

Nació de naixament Municipi 

Porreres Montuïri Vilafranca  Total 

Alemanya H 219 117 20 356 

% 3,95 4,15 0,67 3,14 

Regne Unit H 21 15 8 44 

% 0,37 0,53 0,27 0,39 

Marroc H 502 214 254 970 

% 9,07 7,60 8,50 8,55 

Equador H 24 71 10 105 

% 0,43 2,52 0,33 0,93 

Argentina H 9 22 23 54 

% 0,16 0,87 0,77 0,48 

Colòmbia H 86 4 16 106 

% 1,55 0,14 0,54 0,93 

Itàlia H 24 18 9 51 

% 0,43 0,63 0,30 0,45 

França H 16 7 3 26 

% 0,29 0,25 0,10 0,23 

Romania H 280 10 2 292 

% 5,06 0,35 0,07 2,58 

TOTAL H 1181 478 345 2004 

% 21,35 16,97 11,54 17,68 
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Primer de tot hem de dir que aquests països que es tenen en compte a la taula són 

els orígens més presents a les Illes Balears. Per tant, el percentatge total és menor que el 

que trobam a la taula 3, perquè aquesta conté les dades de tots les persones que habiten 

en aquests pobles de tots els països. Així doncs, aquests resultats es corresponen als 

habitants que provenen de països estrangers que més representen l‟origen dels 

nouvinguts. Podem veure que els percentatges més alts d‟habitants d‟altres països 

correspon a Marroc, en primer lloc, i a Alemanya, en segon lloc. A més, podem 

observar que no hi ha molta diferència entre els percentatges obtinguts a cada municipi 

d‟acord amb el nombre d‟immigrants que hi habiten llevat de Romania. Així, veim com 

la diferència és considerable respecte als romanesos que trobam a Porreres, que és prou 

elevat (5,06%), als que trobam a Montuïri (0,35%) i a Vilafranca (0,07%), on gairebé és 

insignificant. Si aquestes dades les comparam amb els resultats obtinguts sobre la  

llengua que els alumnes usen a les seves llars, veim que els resultats s‟hi reflecteixen 

bastant. Així, veim que hi ha quatre alumnes que empren com a primera llengua el 

romanès, tres que usen l‟alemany, dotze que utilitzen l‟àrab o el berber en primer lloc i 

tan sols un que empra el quítxua
2
. Quant a l‟anglès, només n‟hi ha un que l‟empra com 

a llengua primera a casa seva, tot i haver-hi vuit alumnes més que afirmen usar-la en 

segon, tercer o quart ordre.  El paral·lelisme dels resultats de la taula 6 es dóna sobretot 

amb Romania, d‟on tots els alumnes de primer d‟ESO que provenen d‟aquest país estan 

empadronats a Porreres i cap als altres dos municipis. Aquest fet concorda amb els 

resultats obtinguts. El percentatge que representa els alumnes de primer d‟ESO que són 

estrangers (20,79%) també és bastant elevat (taula 7). 

  

                                                           
2
 Llengua que es parla a Bolívia, Perú i Equador 

TAULA 7. País d’origen dels alumnes de l’IEC 

Municipi Nació d‟origen segons la llengua primera emprada a les seves llars 

Alemanya Regne Unit Marroc Equador  Romania TOTAL 

A % A % A % A % A % A % 

Porreres 1 1,96 - 0 4 7,58 1 1,96 4 7,58 10 19,61 

Montuïri 1 4,17 - 0 1 4,17 - 0 - 0 2 8,33 

Vilafranca  1 4,17 1 4,1 7 29,17 - 0 - 0 9 37,5 

Total 3 2,97 1 0,99 12 11,88 1 0,99 4 3,96 21 20,79 
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El nombre més elevat de nouvinguts que cursen primer d‟ESO a l‟IES Porreres 

és el de Marroc, fet que coincideix amb el percentatge més elevat d‟immigrants que 

trobam a cada respectiu municipi. Aquest predomini no és exclusiu del nostre àmbit 

d‟estudi, sinó que també ha aparegut en altres recerques similars, per exemple, en un 

estudi que feren Lluís Maruny i Mònica Molina a Girona i al Baix Empordà, 

concretament a Palafrugell, on els marroquins «constitueixen el grup més nombrós, amb 

diferència, del conjunt d‟alumnes nascuts a l‟estranger» (2006: 71). 

Així i tot, cal destacar que el percentatge d‟immigrants a l‟IES Porreres comprèn 

entre el 21% i el 24%. Per tant, el percentatges dels alumnes nouvinguts de primer 

d‟ESO que han participat en l‟enquesta (20,79%) està per davall de la mitjana del 

centre. D‟altra banda, el percentatge global d‟alumnes estrangers d‟aquests municipis 

(20,79%) coincideix amb el percentatge d‟habitants estrangers del 2010 d‟aquests 

pobles (20,81%). 

 

3.2. Valors declarats dels coneixements de les llengües 

Aquest apartat fa referència a la segona qüestió de l‟enquesta que, com ja hem 

esmentat anteriorment, està dividida en dos models per tal d‟observar quin nom posaven 

a les llengües. Però aquest assumpte el comentarem a l‟apartat posterior. En aquest, ens 

centrarem a comentar quines llengües coneixen els estudiants en funció de les quatre 

habilitats lingüístiques, en el sentit que els coneixements de les llengües que esmenten 

els alumnes fan referència a la consciència que tenen de saber aquestes llengües. Les 

que apareixen en aquest punt són: català, castellà, anglès, alemany, àrab, amazic
3
, 

francès, portuguès, romanès, italià, rus, basc, gallec i  quítxua. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Encara que els alumnes s‟hi refereixin sobretot com a “berber” (nom poc afortunat que ells mateixos 

solen usar), sempre s‟utilitzarà “amazic” o “llengua amaziga”, que és un nom més neutre. 
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TAULA 8. Coneixements de llengües dels alumnes 

Llengua Alumnes % 

Català 101 100 

Castellà 101 100 

Anglès 87 86,14 

Alemany 23 22,77 

Francès 11 10,89 

Romanès 4 3,96 

Portuguès 5 4,95 

Italià 2 1,98 

Quítxua 1 0,99 

Gallec 1 0,99 

Basc 1 0,99 

Rus 1 0,99 

Àrab  9 8,91 

Marroquí* 7 6,93 

Amazic 4 3,96 

  

Veim que les llengües més esmentades per aquests alumnes són el català, el 

castellà, l‟anglès, l‟alemany, el francès i l‟àrab (T8). Quant a aquesta darrera, cal 

comentar que a les enquestes del model A se‟ls donava el nom marroquí, que, encara 

que de vegades s‟usa, no és un nom adequat per a cap llengua, a causa d‟un error que es 

tractarà unes línies més avall. 

Així mateix, també és interessant observar els coneixements que tenen 

d‟aquestes llengües en relació amb les habilitats lingüístiques (taula 9): 

 

TAULA 9. Coneixements de llengües dels alumnes amb relació a les habilitats 

lingüístiques 

 

Llengua 

Alumnes 

Habilitats lingüístiques 

Entendre Parlar Llegir Escriure 

A % A % A % A % 
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Català Sí  100 99,01 97 96,04 99 98,02 97 96,04 

No 1 0,99 4 3,96 2 1,98 3 2,97 

+/- - 0 - 0 - 0 1 0,99 

Castellà Sí 101 100 96 95,05 99 98,02 98 97,02 

No - - 4 3,96 2 1,98 2 1,98 

+/- - 0 1 0,99 - 0 1 0,99 

Anglès Sí 45 44,55 44 43,56 78 77,23 67 66,34 

No 45 44,55 50 49,50 20 19,80 30 29,70 

+/- 11 10,89 7 6,93 3 2,97 4 3,96 

Alemany Sí 9 8,91 13 12,87 14 13,86 18 17,82 

No 92 91,09 87 86,14 86 85,15 82 81,19 

+/- - - 1 0,99 1 0,99 1 0,99 

Francès Sí 8 7,92 5 4,95 5 4,95 3 2,97 

No 92 91,09 94 93,07 96 95,05 98 97,02 

+/- 1 0,99 2 1,98 - 0 - 0 

Romanès Sí 4 3,96 4 3,96 4 3,96 4 3,96 

No - 0 - 0 - 0 - 0 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Portuguès Sí 5 4,95 - 0 4 3,96 1 0,99 

No 96 95,05 101 100 97 96,04 100 99,01 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Italià Sí 2 1,98 1 0,99 1 0,99 1 0,99 

No 99 98,02 100 99,01 100 99,01 100 99,01 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Quítxua Sí 1 0,99 - - 1 0,99 - - 

No 100 99,01 100 99,01 100 99,01 101 100 

+/- - 0 1 0,99 - 0 - 0 

Gallec Sí 1 0,99 1 0,99 1 0,99 1 0,99 

No 100 99,01 100 99,01 100 99,01 100 99,01 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Basc Sí  1 0,99 1 0,99 1 0,99 1 0,99 

No 100 99,01 100 99,01 100 99,01 100 99,01 
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+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Rus Sí - 0 1 0,99 1 0,99 - 0 

No 100 99,01 100 99,01 100 99,01 100 99,01 

+/- 1 0,99 - - - - 1 0,99 

Àrab (+ 

marroquí 

model A) 

Sí 15 14,85 15 14,85 15 14,85 14 13,86 

No  86 85,15 86 85,15 86 85,15 87 86,14 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Amazic Sí 4 3,96 4 3,96 2 1,98 2 1,98 

No  97 96,04 97 96,04 99 96,04 99 96,04 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Marroquí 

(model B) 

Sí 1 0,99 1 0,99 1 0,99 1 0,99 

No  100 99,01 100 99,01 100 99,01 100 99,01 

+/- - 0 - 0 - 0 - -0 

 

A la taula 9 podem veure com els alumnes tenen més coneixements de la llengua 

catalana i la castellana, amb una diferència considerable de les altres llengües. No 

obstant això, exceptuant l‟anglès –on predomina la lectura–, l‟alemany –domina 

l‟escriptura– i les llengües que només coneixen una persona o que tenen el mateix 

nombre d‟alumnes en les quatre habilitats del llenguatge, observam que per als alumnes 

és més fàcil entendre la llengua que no pas les altres habilitats. Això ho podem veure en 

el cas del català, castellà, portuguès, italià i francès.  

Així mateix, cal tenir en compte que els mateixos alumnes a l‟hora de fer la creu 

a la casella corresponent a baix posen el signe +/- (més o menys) o només fan mitja creu 

(/) per indicar que no tenen un coneixement ple d‟alguna d‟aquestes habilitats però que 

tampoc no la desconeixen. Aquesta possibilitat de coneixements de la llengua no 

apareix a l‟enquesta, sinó que són els mateixos alumnes els que l‟elaboren i per això la 

podem observar (taula 9).  

Pel que fa als resultats obtinguts de la llengua catalana segons les habilitats 

lingüístiques (taula 9), veim que són més positius que les dades recollides per 

l‟IBESTAT (Institut d‟Estadística de les Illes Balears) a la taula 10. 
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TAULA 10. Coneixements del català 

Font: IBESTAT 2010 

 

Població 

Habitants 

Habilitats lingüístiques 

Entendre Parlar Llegir Escriure 

% % % % 

Joves 15-19 anys de les Illes Balears 

 

96,31 90,92 94,66 90,78 

Tota la població de les Illes Balears 85,00 63,41 70,82 47,90 

 

Així podem veure que els resultats dels joves de les Illes Balears es corresponen 

bastant amb les dades obtingudes amb els alumnes de l‟IES Porreres enquestats (T9) i 

aquests resultats disminueixen quan es té en compte tota la població. Això és perquè hi 

ha molts d‟habitants illencs que s‟escolaritzaren en llengua castellana a causa del 

franquisme, sobretot aquest fet es reflecteix en l‟escriptura. Coincidint amb els alumnes, 

el que és més fàcil per a la població illenca és, lògicament, entendre la llengua. 

Cal tenir present que s‟han comptabilitzat com un tot els alumnes que han escrit 

àrab a les enquestes del model B i els que han marcat marroquí de les enquestes del 

model A. Això s‟ha fet així perquè s‟ha produït un error a l‟hora de donar el nom de la 

llengua, i no se sabia si els que havien fet una creu a la casella de marroquí feien 

referència a la llengua àrab o a la llengua amaziga. Tot i així, això s‟ha pogut 

solucionar posteriorment (3/06/2014) amb els sis alumnes que havien marcat aquesta 

denominació i gràcies a això sabem que cinc d‟ells es referien a l‟àrab i un a l’amazic. 

Tot i així, hi ha un alumne del model B que ell mateix va escriure marroquí, però 

podem suposar que fa referència a l‟àrab perquè també hi fa constar l‟amazic. Així 

doncs, tenint en compte tots aquests factors, la distribució entre l‟àrab i l‟amazic 

quedaria així com es pot veure a la taula 11. Així, els alumnes que provenen de Marroc 

tendeixen més a conèixer i a emprar l‟àrab que no pas l‟amazic. 
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TAULA 11. Coneixement de llengües d’aquests alumnes en relació amb les habilitats 

lingüístiques 

 

Llengua 

Alumnes 

Habilitats lingüístiques 

Entendre Parlar Llegir Escriure 

A % A % A % A % 

Àrab Sí  15 14,85 15 14,85 15 14,85 14 13,86 

No 86 85,15 86 85,15 86 85,15 87 85,15 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

Amazic Sí 5 4,95 5 4,95 3 2,97 3 2,97 

No 96 95,05 96 95,05 98 97,02 98 97,02 

+/- - 0 - 0 - 0 - 0 

 

3.3. La denominació de les llengües  

En relació amb la qüestió anterior i amb la llengua que usen els estudiants a les 

seves llars, hi ha hagut alumnes que o bé en el model A, on les llengües ja els eren 

donades i tenien la possibilitat d‟escriure‟n de noves, o bé en el model B, on les havien 

d‟escriure ells obligatòriament, han aparegut noms com mallorquí, valencià, chalha 

(dialecte de l‟àrab) i argentí. Així, els dos primers s‟han comptabilitzat com a llengua 

catalana, el chalha com a àrab i l‟argentí com a castellà.  

A continuació s‟analitzen i comenten les preguntes que han tengut respostes amb 

les quals es dóna un altre nom a la llengua, tant catalana com castellana com àrab. 

Primer, aquest fet es comentarà a partir de la segona pregunta de l‟enquesta en relació 

amb els dos models. Tot seguit, es passarà a analitzar el nom de la llengua en la tercera 

qüestió de l‟enquesta. Així, en el model A, a la segona qüestió, la que fa referència a les 

llengües que els alumnes coneixen, les llengües que es donen són el català, el castellà, 

l‟anglès, el marroquí i l‟alemany, hi ha alumnes que insereixen noves llengües o, en 

aquest cas, noves denominacions. Així, en relació amb la llengua catalana hi ha un únic 

alumne que posa el nom del dialecte mallorquí i dos del valencià (taula 12). Cal dir que 

els que posen valencià són àrabs –ho suposam perquè a la tercera qüestió, a la qual se‟ls 

demana per la llengua o llengües que empren a casa seva, afirmen usar en primer lloc la 

llengua àrab. És important tenir en compte que aquests alumnes segreguen la llengua 
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catalana d‟aquests dialectes, entenent-los com a dues llengües diferents. Tots els 

alumnes d‟aquest model fan una creu a la casella corresponent a català. 

 

TAULA 12. Denominació que els alumnes del model A donen a la llengua catalana 

NOM Alumnes % 

Català 36 92,31 

Mallorquí 1 2,56 

Valencià 2 5,13 

Llengua i dialecte 3 7,69 

 

En el cas de la llengua castellana en aquest model no hi ha variació. En el cas de 

l‟àrab, ja hem dit que en aquesta qüestió hem posat marroquí encara que sabem que no 

respon a cap llengua. Així, tenim que sis alumnes fan la creueta a la casella de marroquí 

i un d‟ells també escriu àrab, entenent, així, que són dues llengües diferents. Cal dir, 

com s‟ha fet referència a la qüestió anterior que s‟ha pogut esmenar l‟error comès 

escrivint marroquí i sabem que cinc d‟ells ho escrivien referits a l‟àrab i un al berber. 

En el model B, pel fet d‟haver d‟escriure totes les llengües ells, la cosa varia 

més. Així, en relació amb la llengua catalana trobam que són vuit els alumnes que 

escriuen mallorquí. Per tant veim com el nom del dialecte augmenta. D‟aquests, a la 

segona qüestió de l‟enquesta d‟aquest model, que fa referència a les llengües que 

coneixen els alumnes de primer d‟ESO de l‟IES Porreres, set escriuen mallorquí i 

català, entenent-ho com a dues llengües diferents i només un escriu únicament 

mallorquí.  

 

TAULA 13. Denominació que els alumnes del model B donen a la llengua catalana 

NOM Alumnes % 

Només Català 53 85,48 

Només Mallorquí 1 1,61 

Català i Mallorquí 7 11,29 

 

Quant a la llengua castellana podem observar que aquesta qüestió és més 

unitària tot i que també podem veure que hi ha un alumne que escriu espanyol. Així 

mateix, hi ha dos alumnes que escriuen argentí, diferenciant-lo de la llengua castellana 
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a causa, possiblement, que la saben perquè són alumnes argentins però la diferencien de 

l‟argentí pel fet de tenir formes fonètiques i escrites diferents. Finalment, quatre 

alumnes escriuen àrab, un d‟aquests també escriu chalha, que és un dialecte de l‟àrab.  

A més, també trobam quatre alumnes que escriuen berber, que és la llengua amaziga, 

diferent de l‟àrab, dos dels quals al costat de l‟àrab i un al costat de marroquí. Aquest 

és l‟únic alumne d‟aquest model que escriu marroquí.  

Pel que fa a la tercera qüestió de l‟enquesta, on se‟ls demana que escriguin la 

llengua o llengües que usen a casa seva per ordre d‟ús, hi ha més alumnes que escriuen 

mallorquí en lloc de català que a la qüestió comentada anteriorment. Així, trobam 23 

estudiants que escriuen el nom del dialecte, 6 dels quals també escriuen català. A més, 

cal esmentar que 3 alumnes han escrit català i entre parèntesis mallorquí, especificant 

que a casa seva usen el dialecte propi de l‟illa. Això, però, no vol dir que no tenguin 

present la unitat de la llengua. En el cas de la llengua castellana observam que no hi ha 

variació pel que fa a la seva denominació.  

 

TAULA 14. Denominació que els alumnes donen a la llengua catalana a la qüestió 

referida a la llengua que usen a les llars 

NOM Alumnes % 

Només Català 65 64,36 

Només Mallorquí 17 16,83 

Català i Mallorquí 6 5,94 

 

Així com hem vist que el nombre d‟alumnes que a la segona qüestió no havien 

escrit mallorquí i a la tercera sí, la denominació de la llengua àrab i amaziga presenta 

les mateixes divergències a la qüestió anterior: 4 escriuen berber –d‟aquests 2 també 

escriuen àrab i 1 marroquí–, 7 marroquí, 7 àrab i 1, al costat de l‟àrab, chalha. Cal dir 

que en aquesta pregunta, cap d‟aquests alumnes escriu àrab i marroquí, escriuen una 

cosa o l‟altra, però les dues llengües no. Així, suposam que marroquí fa referència a la 

llengua amaziga.  

Cal comentar que tot i que haguem vist que hi ha alumnes que escriuen 

mallorquí en lloc de català o que el diferencien d‟aquesta llengua, aquests reconeixen la 

unitat de la llengua perquè en la qüestió que se‟ls demana pel grau de dificultat a l‟hora 

d‟escriure de la llengua anglesa es fa en comparació a la llengua catalana i a la 
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castellana. Cap d‟ells manifesta que tengui cap problema en relació amb la denominació 

que se li dóna.  

Així doncs, és quan se‟ls demana per la llengua que empren a casa seva quan els 

alumnes enquestats que escriuen només la forma dialectal és major (16,85%) que quan 

se‟ls demana per les llengües que coneixen (model B 1,61%). Ara bé, pel que fa al 

nombre d‟alumnes que escriu el nom regional i el nom unitari és major quan ells han 

d‟escriure les llengües que coneixen, model B de l‟enquesta, (11,29%) que en la qüestió 

que fa referència a les llengües que usen a les llars (5,94%) o en la qüestió referida a les 

llengües que coneixen, on ja se‟ls dóna el català, i ells tenen la possibilitat d‟inserir-hi 

alguna llengua més (7,69%). Els alumnes que escriuen mallorquí és major quan se‟ls 

demana per la llengua que utilitzen a casa seva perquè, potser, tot i tenir present la unitat 

de la llengua, volen especificar que no parlen el català que se‟ls ensenya als llibres de 

text o el que poden veure a TV3, sinó que parlen el dialecte. Si dubtessin d‟aquesta 

unitat, aquest fet es reflectiria a totes les qüestions. Així, tant en una qüestió com en 

l‟altra hi ha un nombre elevat d‟alumnes que només escriu català: a la pregunta referida 

a les llengües que coneixen trobam que hi ha un 92,31% (model A), un 85,48% (model 

B) i un 64,36%  quan escriuen la llengua que usen a casa seva. La mitjana de 

l‟acceptació del nom unitari de la llengua catalana entre aquests alumnes en aquestes 

tres qüestions és d‟un  79,72%. Per tant, hi ha un nombre considerable d‟alumnes que 

accepten el nom català per referir-se a la llengua catalana. 

 

3.4. Llengua usada a les llars 

Aquest apartat es comentarà en funció, per una banda, de les llengües que hi trobam 

i l‟ordre que aquestes tenen i, per l‟altra, de quantes llengües usen aquests alumnes a 

casa seva. Cal dir que en el cas que hi aparegui mallorquí es comptabilitzarà com a 

català i en els sis casos que hi ha escrit mallorquí i català i ocupen un ordre diferent és 

comptarà com una única llengua i es tendrà en compte el primer ordre en què apareix. 

Així mateix, el cas de l‟alumne que ha escrit chalha i àrab únicament es comptarà com 

una llengua i, pel que fa a l‟ordre, només es mirarà el que aparegui en primera posició. 

A través de les enquestes, podem veure que les llengües que es parlen a les llars 

dels alumnes són: català, castellà, anglès, alemany, romanès, amazic, marroquí (encara 

que no sigui una llengua també hi apareix), àrab, francès, gallec i quítxua. A la taula 15 

veureu amb quin ordre s‟usa cada llengua i quin percentatge té: 
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TAULA 15. Ordre de les llengües a les llars 

Llengua 1 2 3 4 Presència total a 

les llars 

A % A % A % A % A % 

Català 65 65,65 22 22,22 2 2,22 - - 89 89,89 

Castellà  13 13,13 22 22,22 10 10,01 1 1,01 46 46,37 

Anglès  1 1,01 2 2,22 5 5,05 1 1,01 9 9,29 

Alemany 3 3,03 - 0 - 0 - 0 3 3,03 

Romanès  4 4,04 - 0 - 0 - 0 4 4,04 

Berber  1 1,01 2 2,22 - 0 1 1,01 4 4,04 

Marroquí  7 7,07 - 0 - 0 - 0 7 7,07 

Àrab  4 4,04 3 3,03 - 0 - 0 7 7,07 

Francès  - 0 - 0 - 0 1 1,01 1 1,01 

Gallec  1 1,01 - 0 - 0 - 0 1 1,01 

Quítxua  1 1,01 - 0 - 0 - 0 1 1,01 

 

Cal dir que hi ha dos alumnes que no han escrit cap llengua, tot i que en 

l‟enquesta d‟un d‟ells es veu que havia escrit català però després hi va posar típex. Tot i 

així, no s‟ha comptabilitzat i els percentatges s‟han calculat segons els noranta-nou 

alumnes que han contestat la pregunta. No obstant això, tenim que la llengua més 

parlada a les llars dels estudiants és la catalana, que l‟usen 79 alumnes, un 79,8%. Així 

mateix, el fet que hi hagi 46 alumnes que a casa seva emprin la llengua castellana, cosa 

que representa un 46,46% d‟aquests estudiants, també és considerable. Pel que fa a la 

quantitat de llengües que usen a les seves llars, vegeu els resultats de la taula 16. 

  

TAULA 16. Quantitat de llengües que usen a les llars 

Nombre de llengües Alumnes % 

1 47 47,47 

2 33 33,33 

3 15 15,15 

4 4 3,96 
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Així doncs, podem veure que la majoria dels alumnes empren una sola llengua. 

A continuació podem observar quina llengua s‟usa a les cases monolingües i quin 

percentatge té (taula 17). 

 

TAULA 17. Monolingüisme de les llars 

Llengua  Alumnes % 

Català  41 87,23 

Castellà  2 4,26 

Anglès  1 2,04 

Alemany  1 2,04 

Romanès 1 2,04 

Marroquí (escrit per aquest alumne) 1 2,04 

 

D‟aquesta manera podem veure que a les cases d‟aquests alumnes de Porreres, 

Montuïri i Vilafranca n‟hi ha gairebé un 50% que només usen una llengua i d‟aquests 

quasi el 90% utilitzen la llengua catalana. No és gaire sorprenent que en aquests pobles 

de la part forana de Mallorca només hi hagi dues cases on s‟empri com a única llengua 

de comunicació el castellà, llengua que no ha arrelat amb tanta força com ho ha fet als 

pobles del voltant de Palma, per la proporció de població que té aquesta llengua com a 

pròpia. 

Hi ha un estudi fet per la Generalitat de Catalunya l‟any 2007 que, tot i no poder 

fer una comparació a causa de les diferències demogràfiques que hi ha entre Catalunya i 

els pobles de Mallorca que es tenen en compte en aquest treball (Porreres, Montuïri i 

Vilfranca), crec que és important fer-hi referència. La Secretaria de Joventut va passar 

una enquesta als joves catalans d‟entre quinze i denou anys –edat que s‟acosta més als 

estudiants de l‟IES Porreres enquestats– on se‟ls demanava quina llengua usaven 

habitualment i només un 25% dels joves de Catalunya empren només la llengua 

catalana, encara que un 14,8% diu que usa més català que castellà i un 14,5% que els 

usa per igual (Serracant 2008: 177). Aquest treball també reflecteix d‟aquests joves de 

Catalunya hi ha un 28,7%  que utilitzen la llengua castellana per relacionar-se 

(Serracant 2008:117). Ara bé, aquestes dades obtingudes per la Secretaria de Joventut al 

2007 varien si tenim en compte l‟ús habitual de la població de Catalunya de quinze a 
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trenta-quatre anys –abast d‟edat més proper al que es té en compte en aquest projecte– 

segons la llengua familiar d‟origen. Així, si ens centram només amb les famílies 

catalanoparlants d‟origen veim que un 89% d‟aquests enquestats usen només el català, 

un 7,1% tant el català com el castellà i només un 3% empra el castellà (Serracant 2008: 

182). Si no tenim en compte l‟origen de les famílies, veim que un 43,2% dels habitants 

de Catalunya d‟entre quinze a trenta-quatre anys utilitza només el català habitualment i 

un 39,2% el castellà (Serracant 2008:182). Per tant, veim que aquestes dades demostren 

que l‟ús del català entre els joves de Catalunya no és molt elevat. 

Ara bé, sí que podem comparar els resultats de les llengües parlades en primer 

lloc (taula 15) amb les dades proporcionades per l‟IBESTAT el 2010. Així, s‟ha fet una 

mitjana de les dades obtingudes per l‟IBESTAT referides a la llengua que parlen els 

habitants amb els membres de la seva família (mare, pare, germans, avis materns, avis 

paterns, parelles i fills) i la cosa ha quedat així: 

 

TAULA 18. Llengua usada en relació amb els seus familiars 

Font: IBESTAT 2010 

 

Població 

Habitants 

Català Castellà Català i 

castellà 

Altres 

% % % % 

Joves 16-35 anys de les Illes Balears 26,78 60,28 1,95 17,01 

Total població de Mallorca 31,06 52,41 2,08 14,45 

Total població Illes Balears 32,52 50,57 1,77 15,13 

 

D‟aquesta manera es pot comprovar que els resultats no tenen res a veure amb 

les dades que fan referència a la llengua que els alumnes de primer d‟ESO de l‟IES 

Porreres utilitzen en primer ordre a les seves llars (català 65,65%, castellà 13,15% i 

altres 22,49%). Les dades de l‟IBESTAT del 2010 indiquen que tant la gent jove de les 

Illes Balears, com tots els habitants de Mallorca i de les Balears, empren amb major 

freqüència a les seves llars la llengua castellana que no pas la llengua catalana, 

contràriament als valors obtinguts per als alumnes enquestats. Així, a les llars d‟aquests 

alumnes hi ha un percentatge major dels que utilitzen una llengua diferent de la catalana 

i de la castellana en primer ordre (22,49%) que no pas a les llars de les persones 



21 
 

enquestades per l‟IBESTAT (taula 18). Això és conseqüència que l‟IBESTAT estudia 

tota la població de les Illes Balears o de Mallorca, comptant-hi els municipis on hi ha 

més immigració procedent de les comunitats autònomes no autòctones de la península 

com Alcúdia (20,60%), Calvià (22,99%), Capdepera (23,25%), Palma (20,00%) o Son 

Servera (28,62%), que tenen com a L1 el castellà (GRESIB 2010). Aquests percentatges 

tan elevats no els trobam als tres pobles analitzats en el nostre estudi: 5,41% a Porreres, 

4,65% a Montuïri i 4,82% a Vilafranca (GRESIB 2010). 

Quant a les altres llengües, podem veure que es tracta de llengües estrangeres 

que s‟usen a les llars de persones que han migrat cap a algun d‟aquests municipis. Cal 

dir que un alumne que ha escrit dues llengües (el castellà i el català) especifica que 

només empra aquesta darrera quan parla amb el seu germà. 

Pel que fa al fet que els catalanoparlants de L1, a la llar, puguin ser monolingües i 

que, en canvi, els parlants d‟altres llengües com a L1 no ho puguin ser tant és perquè als 

municipis analitzats, Porreres, Montuïri i Vilafranca, gairebé tota la població és 

catalanoparlant. Això significa que els parlants en llengua catalana no tendran cap 

dificultat per relacionar-se amb la gent d‟aquest territori però els que no ho siguin sí, 

sobretot si es tracta de parlants de llengües estrangeres. Per això, els nouvinguts a l‟hora 

d‟arribar a un nou territori es veuen amb la necessitat d‟aprendre la llengua que s‟hi 

parla, cosa que fa que amb el pas del temps aquests individus deixin de ser monolingües 

a les seves llars perquè hi insereixen, amb algun membre de la família, l‟ús de la llengua 

que han hagut d‟aprendre. Això explica que a les cases d‟aquests alumnes hi sigui més 

present el monolingüisme en llengua catalana que no pas el d‟altres llengües. 

 

3.5. Qualificacions obtingudes i coneixements que els alumnes creuen tenir 

Primer de tot, comentarem els resultats obtinguts dels alumnes el curs passat i, a 

continuació, a la segona avaluació d‟aquest mateix curs. La setena qüestió és la referida 

a les notes de les assignatures de llengua (Català, Castellà i Anglès) dels alumnes durant 

el curs anterior, és a dir, durant sisè de primària. No obstant això, cal tenir en compte 

que 26 dels alumnes enquestats són repetidors i per això poden haver suspès aquestes 

assignatures el curs passat. Així, en l‟assignatura de Català trobam que hi ha 14 

suspesos, en el cas del Castellà 18 i en el cas de l‟Anglès 29. Aquestes dades 

s‟expliquen en el fet que, com hem dit, hi ha alumnes que són repetidors, o perquè hi ha 
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hagut alumnes que no han entès bé la pregunta o no es recordaven de la nota del curs 

passat i han posat la de la primera avaluació. A continuació podem veure els alumnes 

que l‟any passat varen treure un Aprovat (5), que en el cas del Català són 24, en el cas 

del Castellà 16 i en el cas de l‟Anglès són també 24. Després trobam els alumnes que 

tragueren un Bé (6), que en l‟assignatura de Català foren 22, en la de Castellà són 18 i 

en la d‟Anglès són 11. Tot seguit veim els estudiants que obtingueren un Notable (7/8), 

que són 32 en el cas del Català, 30 en el cas del Castellà i 25 en el cas de l‟Anglès. I 

finalment trobam els alumnes que varen treure un Excel·lent (9-10), que n‟hi ha 9 de 

Català i de Castellà i 12 d‟Anglès. A través d‟aquesta pregunta podem veure que en 

l‟assignatura de Català i de Castellà la nota més abundant entre els estudiants és el 

Notable i en la d‟Anglès és el Suspens.  
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La darrera qüestió, la vuitena, és la que fa referència a les notes de les 

assignatures de llengua (Català, Castellà i Anglès) dels alumnes de la segona avaluació 

del curs d‟enguany, que comprèn entre el 7 de gener i el 20 de març. Començant per 

l‟assignatura de Català veim que hi ha 27 Suspensos, en el cas del Castellà 41 i en el cas 

de l‟Anglès 36. Com que hi ha 101 enquestats, aquestes dades reflecteixen el baix nivell 

que tenen els alumnes de primer d‟ESO en relació amb aquestes matèries. Ja podem 

avançar que el Suspens és la nota més abundant entre aquests alumnes. A continuació, 

trobam els alumnes que han tret un Aprovat (5), que en el cas del Català són 22, en el 

cas del Castellà 17 i en el cas de l‟Anglès són 24. Tot seguit, trobam els alumnes que 

han obtingut un Bé (6), que en l‟assignatura de Català són 22, en la de Castellà són 21 i 

en la d‟Anglès són 16. A continuació, veim els estudiants que han tret un Notable (7/8), 

que són 24 alumnes en el cas del Català, 19 en el cas del Castellà i 20 en el cas de 

l‟Anglès. Finalment podem veure els alumnes que han obtingut la màxima puntuació, 

un Excel·lent (9/10), són molt pocs: 6 de Català, 3 de Castellà i 5 d‟Anglès. A través 

d‟aquesta pregunta podem veure que, respecte als resultats de la pregunta anterior, les 

notes han empitjorat bastant. D‟aquesta manera tenim que el nombre de suspesos ha 

augmentat considerablement reflectint un nivell molt baix entre els estudiants. El 

nombre de Suficients i de Béns més o menys s‟ha mantingut. Però, per contra, les 

qualificacions més altes, Notable i Excel·lent, han disminuït respecte al curs passat de 

manera notòria. A mode de conclusió, tenim que en l‟assignatura on hi ha més 

Suspensos és la de Castellà, cosa que no vol dir que el nombre de Suspensos de les 

altres assignatures no sigui notori, i també coincideix que és l‟assignatura on hi ha 

menys Excel·lents i Notables. Per contra, el Català representa tot el contrari: és on hi ha 

menys Suspensos i més Notables i Excel·lents. Per tant, és en aquesta assignatura on els 

estudiants adquireixen uns resultats acadèmics més satisfactoris.  
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Centrant-nos en la llengua anglesa, podem observar que aquests resultats no es 

corresponen amb el nivell que els alumnes creuen tenir. Això ho podem saber perquè hi 

ha tres preguntes de l‟enquesta que fan referència al grau de dificultat que tenen els 

parlants a l‟hora d‟entendre, parlar o escriure. Aquestes preguntes es feren amb la 

intenció d‟observar si els alumnes consideren que estan preparats per a fer una 

assignatura de qualsevol matèria en llengua anglesa. Si miram les qualificacions 

obtingudes ja veim que no, però és interessant observar què diuen ells.  

Així, tenim que a la quarta qüestió de l‟enquesta, la referida a la comprensió de 

la llengua anglesa, se‟ls demana per la dificultat que ells creuen tenir per entendre 

aquesta llengua estrangera (taula 19).  
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TAULA 19. Coneixement de l’anglès en relació amb la comprensió oral 

GRAU DE DIFICULTAT Alumnes % 

Gens de dificultat 14 13,86 

Una mica de dificultat, però 

em defens 

33 32,67 

Em costa bastant 25 24,75 

Només entenc les paraules 

bàsiques 

20 19,80 

Molta dificultat, no entenc 

res 

9 8,91 

 

D‟aquesta manera, si només 47 alumnes dels 101 enquestats serien capaços 

d‟entendre la llengua anglesa, com els altres alumnes podrien aprovar una assignatura 

que es fes en aquesta llengua si no entendrien bona part de les coses que el professor els 

expliqués? A més, observant les qualificacions anteriors, podem veure que els alumnes 

en aquest apartat es mostren bastant optimistes, tenint en compte que la segona 

avaluació només la va aprovar un 65% dels alumnes. 

D‟altra banda, a la cinquena qüestió se‟ls demana per la dificultat que tenen a 

l‟hora de parlar anglès i els resultats són gairebé els mateixos (taula 20). 

 

TAULA 20. Coneixement de l’anglès a l’hora de parlar-hi 

GRAU DE DIFICULTAT Alumnes % 

Gens de dificultat 17 16,83 

Una mica de dificultat, però 

em defens 

43 42,57 

Em costa bastant 26 25,74 

Només sé dir les paraules 

bàsiques 

11 10,89 

Molta dificultat 4 3,96 

 

Veim que els alumnes encara són més optimistes a l‟hora de valorar la seva 

capacitat de parlar en anglès que no pas a l‟hora de fer-ho amb relació a la comprensió 
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oral. Aquestes dades, doncs, encara es corresponen menys amb els resultats obtinguts. 

Potser, però, que els alumnes que suspenen Anglès no els costa tant parlar perquè quan 

ho fan utilitzen aquelles paraules que tenen al seu abast; en canvi, a l‟hora de 

comprendre algú que els parla en llengua anglesa no saben el significat de totes les 

paraules que els diuen o no les identifiquen. Potser aquest és el motiu pel qual els 

resultats referents a la parla són més positius que els relatius a la comprensió oral.  

Els resultats que fan referència a l‟escriptura de la llengua anglesa són més 

positius. És a la sisena pregunta on se‟ls demana per aquesta qüestió en comparació a la 

llengua catalana i la castellana (taula 21). 

 

TAULA 21. Coneixement de l’anglès en relació amb l’escriptura en comparació a 

la llengua catalana i la castellana 

GRAU DE DIFICULTAT A % 

Sí, sé dir el mateix amb les 

tres llengües 

34 33,66 

No, només amb el català i el 

castellà 

61 60,39 

No, només amb el català i 

l’anglès 

4 3,96 

No, només amb el castellà i 

l’anglès 

2 1,98 

No, només sé una llengua - 0 

 

Així, podem veure que hi ha una quantitat considerable d‟alumnes que tendrien 

un gran problema a l‟hora de fer un examen d‟una altra assignatura en llengua anglesa. 

Així, encara que el resultat obtingut en aquesta pregunta sigui millor de l‟esperat, més 

d‟un cinquanta per cent dels enquestats tenen dificultats per a redactar en anglès. Cal 

tenir en compte que aquests alumnes que ara fan primer d‟ESO aprenen la llengua 

anglesa des de primer d‟infantil, des de fa nou anys. 

Quant als altres dos resultats que fan referència a una de les dues llengües 

oficials del territori i a l‟anglès (No, només amb el castellà i l’anglès o No, només amb 

el català i anglès), potser es deuen al fet que són fills de pares o mares anglosaxons i 
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per aquest motiu saben aquesta llengua però també, a través de l‟escola, han après una 

de les dues llengües que es parlen majoritàriament en aquests municipis. Atès que tenim 

dues llengües oficials –català i castellà– i que aquestes s‟ensenyen a l‟escola, és normal 

que no hi hagi cap alumne que només sàpiga escriure en una sola llengua.  

D‟altra banda, podem observar que hi ha un nombre considerable d‟alumnes que 

es veuen capaços d‟escriure el mateix en les tres llengües. Això s‟hauria d‟estudiar en 

relació amb les qualificacions obtingudes d‟aquests 34 alumnes. Per això, a continuació 

podem veure quins han estat els resultats d‟aquests alumnes de la segona avaluació en 

les tres llengües: 

 

TAULA 22. Qualificacions obtingudes pels alumnes han contestat “Sí, sé dir el 

mateix en les tres llengües”  

QUALIFICACIONS Català Castellà Anglès 

A % A % A % 

Suspens (<5) 8 23,53 10 29,41 3 8,82 

Aprovat (5) 3 8,82 4 11,76 7 20,59 

Bé (6) 10 29,41 9 26,47 6 17,65 

Notable (7/8) 11 32,35 9 26,47 15 44,12 

Excel·lent (9/10) 2 5,88 2 5,88 3 8,82 

 

Observant aquests resultats i sobretot centrant-nos en la llengua anglesa, podem 

veure que els alumnes que afirmaven saber dir el mateix en les tres llengües s‟ajusten 

bastant a la realitat si ho comparam amb les qualificacions que aquests 34 alumnes han 

obtingut. Així, veim que només tres d‟ells han suspès i que més d‟un 90% d‟aquests 

estudiants aproven Anglès i, a més, un 52,94% ho fa amb bona nota. Per tant, segons els 

resultats que han assolit en l‟assignatura d‟Anglès (taula 21), aquests alumnes no 

tendrien moltes dificultats a l‟hora de fer una classe d‟una altra matèria en llengua 

anglesa perquè gairebé tots podrien seguir l‟explicació del professor. No obstant això, la 

part més sorprenent d‟aquests resultats és que la qualificació més abundant d‟aquests 34 

alumnes en l‟assignatura de Castellà és el Suspens. Tot i així, aquesta dada és molt 

similar amb el Bé i el Notable. Una cosa semblant passa amb l‟assignatura de Català: 

encara que la major part d‟aquests alumnes treuen un Notable, també n‟hi ha un nombre 

considerable que obtenen un Bé o un Suspens. De la mateixa manera que a les 
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qualificacions obtingudes de la segona avaluació de tots els alumnes enquestats, la nota 

que menys es dóna és l‟Excel·lent, encara que en aquest cas hi ha un empat entre els 

suspesos i els que han tret la major qualificació de l‟assignatura d‟Anglès. 

 

3.5.6. Relació de les qualificacions obtingudes en aquest estudi amb altres anàlisis 

La mitjana d‟aprovats i suspesos de les tres assignatures lingüístiques durant la 

segona avaluació de primer d‟ESO en aquests alumnes enquestats és d‟un 33,67% de 

suspesos per un 66,33% d‟aprovats. Aquest percentatge d‟aprovats és inferior del que 

dóna la Conselleria d‟Educació, Cultura i Universitats respecte de la segona avaluació 

d‟aquest nivell educatiu, que diu que és d‟un 73,56% (Conselleria d‟Educació, Cultura i 

Universitats 2014). A més, la Conselleria també posa de manifesta que la mitjana del 

percentatge d‟alumnes aprovats dels centre de les Illes Balears del curs 2013-2014 és un 

0,23% major respecte del curs anterior en el qual no s‟aplicava el TIL. Cal esmentar, 

però, com ja s‟ha fet referència, a l‟IES Porreres no s‟aplica aquest projecte perquè no 

disposa d‟un professorat qualificat per fer classes de matèries no lingüístiques en 

llengua anglesa. Així mateix, les dades de la Conselleria tenen en compte totes les 

assignatures de primer d‟ESO i en aquest estudi només s‟analitzen les matèries 

lingüístiques.  

El dossier d‟Actualitat (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 

l‟Educació 2013: 10-11) té un número titulat “Sobre el model lingüístic escolar de les 

Illes Balears” on recull el diagnòstic de la Consellaria d‟Educació, Cultura i Universitat 

del curs 2009-2010 als alumnes de segon d‟ESO (curs més pròxim al que s‟analitza en 

aquest estudi) de Mallorca indica que el percentatge de suspesos en aquesta illa de 

l‟assignatura de llengua catalana és d‟un 30% davant un 70% d‟aprovats (IAQSE 2012: 

75). D‟aquests aprovats, un 37% ho fa amb un Suficient –abraça les notes compreses 

entre el 5 i el 6–, un 30% amb un Notable i només un 3% amb un Excel·lent (IAQSE 

2012: 75). Els percentatges assolits a través de les enquestes  als alumnes de primer 

d‟ESO pel que fa a l‟assignatura de Català són millors que els que ens proporciona la 

Conselleria: hi ha un 26% de suspesos per un 74% d‟aprovats.  D‟aquests aprovats, un 

22% ho fa amb un Suficient, un 22% ho fa amb un Bé, un 24% amb un Notable i un 6% 

amb un Excel·lent. Per tal de poder comparar els percentatges, les notes que fan 

referència al Suficient i al Bé de l‟IES Porreres s‟haurien de sumar perquè la Conselleria 
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les comptabilitza com un tot. Per tant, tendríem un 44% entre Suficients i Béns, 

percentatge set punts més elevat que a segon d‟ESO. Quant al percentatge dels 

Notables, podem veure que hi ha més alumnes que obtenen aquesta qualificació a segon 

d‟ESO que no a primer, contràriament als Excel·lents, on el percentatge dels alumnes de 

l‟IES Porreres és 3 punts més elevat que la mitjana dels alumnes de segon d‟ESO de 

Mallorca. Així mateix, el número de la revista titulat “Sobre el model lingüístic escolar 

de les Illes Balears” (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l‟Educació 

2013: 10-11)  també conté el diagnòstic del curs 2009-2010 als alumnes de segon 

d‟ESO de Mallorca de l‟assignatura de llengua castellana fet per la Conselleria 

d‟Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears. Així tenim que pel que fa a 

aquesta matèria, el percentatge de suspesos és d‟un 30% davant un 70% d‟aprovats 

(IAQSE 2012: 73). D‟aquests aprovats, un 35% ho fa amb un Suficient –abraça les 

notes compreses entre el 5 i el 6–, un 29% amb un Notable i només un 6% amb un 

Excel·lent (IAQSE 2012: 73). Aquests percentatges són més positius que els obtinguts a 

la matèria de Castellà dels alumnes de primer d‟ESO, on tenim que hi ha un 40% de 

suspesos per un 60% d‟aprovats dels quals un 17% ho fa amb un Suficient, un 21% ho 

fa amb un Bé, un 19% amb un Notable i tan sols un 3% amb un Excel·lent. Per tal de 

poder comparar els percentatges, les notes que fan referència al Suficient i al Bé de 

l‟IES Porreres s‟haurien de sumar perquè la Conselleria les comptabilitza com un tot. 

Per tant, tendríem un 38% entre Suficients i Béns, que és una mica superior que les 

dades aportades per la Conselleria, i pel que fa als Notables i als Excel·lents, veim que 

el percentatge dels alumnes de primer d‟ESO de l‟IES Porreres és menor que la mitjana 

dels de segon d‟ESO de Mallorca. Pel que fa a les dades de llengua anglesa, el número 

d‟aquesta revista no les té en compte, per tant no les podem comparar. 

  

3.5.7. Comentari de les entrevistes de les professores d’anglès 

Per corroborar els resultats dels alumnes, també s‟ha tengut en compte l‟opinió 

de les dues professores de l‟assignatura d‟Anglès d‟aquest nivell. Per aquest motiu, se‟ls 

va fer una entrevista. La primera pregunta fa referència als grups de primer d‟ESO que 

té cada professora. Així, una fa classe als dos grups que han respost el model A i l‟altra 

als tres grups que han contestat el model B. Tot i així, donat que els resultats són molt 

semblants, aquestes qüestions es comentaran com un conjunt, sense separar per grups. 

Així, a la segona pregunta se‟ls demana per les qualificacions dels alumnes, tant en la 
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primera com en la segona avaluació tenint en compte que els resultats han canviat cap a 

millor. Les professores ens comuniquen que dels 108 alumnes que tenen, a la primera 

avaluació n‟hi ha 22 que estan inclosos dins el programa ACI (Adaptacions curriculars 

individualitzades)
4
 i 41 tenen reforç, i a la segona trobam que el nombre d‟alumnes ACI 

ha augmentat a 28 i els que tenen reforç a 42. D‟aquesta manera, tenint en compte tots 

els alumnes de primer d‟ESO, podem veure com van ser els resultats de la primera 

avaluació al gràfic 7: 

 

 

Així podem veure com aquestes dades són bastant negatives ja que en tots els 

cursos hi ha més suspesos que aprovats. Aquests resultats potser es poden explicar 

perquè de cursar l‟educació primària on no se‟ls dóna el nivell adequat i després el bot 

és molt gros. Encara que això no sigui més que una hipòtesi, segurament és el que ha 

passat perquè a la segona avaluació aquestes dades milloren considerablement: 

 

                                                           
4
 Són aquells alumnes que tenen dificultats en l‟aprenentatge o bé perquè s‟han incorporat tard al curs,  o  

perquè són nouvinguts o perquè tenen una discapacitat.  
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Veim com aquests resultats s‟ajusten perfectament a les qualificacions que ens 

han donat els alumnes, en els quals hi ha un 35% de suspesos. Aquest 1% de diferència 

es deu que set d‟aquests estudiants no han contestat l‟enquesta.  

Quan se‟ls demana si creuen que els seus alumnes estan preparats per a cursar 

assignatures d‟altres matèries en anglès, les dues professores d‟aquesta assignatura 

afirmen que no. Ambdues coincideixen dient que alguns alumnes sí que podrien, però 

que la gran majoria no podria seguir les classe perquè no entendria la llengua, cosa que 

a molts ja els passa amb l‟assignatura d‟Anglès. 

A continuació, se‟ls fa dues preguntes relacionades amb les habilitats lingüístiques 

dels alumnes. Així, la primera qüestió fa referència al grau de dificultat que tenen els 

estudiants a l‟hora d‟entendre, parlar, llegir o escriure la llengua anglesa. Les dues 

professores afirmen que la dificultat que suposen aquestes quatre habilitats del 

llenguatge no és la mateixa. Ambdues creuen que allò que els costa més és parlar, 

encara que una d‟elles també pensa que escriure també els suposa molta dificultat 

perquè molts d‟ells no saben com dir les coses. Així doncs, professores i alumnes 

coincideixen perquè, com hem vist anteriorment, hi ha un 49,50% dels estudiants que 

afirmen no saber parlar en anglès, encara que també hi ha un 44,55% que diu que no 

comprèn aquesta llengua. Així mateix, hi ha un 40,59% dels alumnes afirmen tenir un 

grau de dificultat considerable a l‟hora de parlar la llengua anglesa
5
. Quant a l‟habilitat 

lingüística que les professores creuen que és més fàcil per als alumnes és llegir perquè 

consideren que encara que només comprenguin paraules soltes, això els permet donar 

sentit a tot el text. A més, una d‟aquestes professores diu que per als alumnes és més 

                                                           
5
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fàcil entendre un text llegit que no pas escoltat perquè en el llegit els mateixos 

estudiants veuen com s‟escriu la paraula, que en algun cas és molt similar a les llengües 

que coneixen (hotel, actor, concert). Com hem dit, els alumnes també afirmen que 

aquesta habilitat dels llenguatge és la que més facilitat tenen per realitzar. Això ho 

sabem perquè hi ha un 77,23% dels alumnes que manifesten que saben llegir en anglès, 

percentatge molt superior comparant amb els obtinguts en referència a les altres 

habilitats lingüístiques.  

 

4. Conclusions 

A mode de conclusió podem afirmar que a l‟IES Porreres la majoria dels alumnes de 

1r d‟ESO són bilingües en català i castellà. A més, però, també hi ha un alt nombre 

d‟alumnes plurilingües perquè molts d‟ells provenen de l‟estranger. Això ho podem 

saber a causa que als municipis d‟on provenen (Porreres, Montuïri i Vilafranca de 

Bonany) hi ha un alt nombre d‟habitants estrangers (20,81%). Aquest percentatge es 

correspon amb l‟obtingut pel que fa als alumnes de primer d‟ESO provinents d‟altres 

països (20,79%). Així mateix, també hi ha alumnes d‟aquest curs que provenen d‟altres 

comunitats autònomes i per això trobam alumnes que coneixen el basc (0,99%) i el 

gallec (0,99%).   

A través de la segona pregunta de l‟enquesta que fa referència a les llengües que 

els alumnes saben, podem veure que les llengües que aquests alumnes coneixen més són 

el català (100%), el castellà (100%), l‟anglès (86,14%), l‟alemany (22,77%), l‟àrab 

(14,85%) i el francès (10,89%). En aquesta pregunta s‟ha comès l‟error de posar 

marroquí en el model A, però s‟ha pogut solucionar tornant a demanar als alumnes que 

marcaren aquesta casella si feien referència a l‟àrab o al berber. Així, hem pogut 

comprovar com aquests alumnes de primer d‟ESO coneixen més la llengua àrab 

(14,85%) que no pas l‟amazic o berber (4,95%). 

Quant a la denominació de les llengües, sobretot de la catalana, hem vist que hi 

ha divergències i que on es reflecteix més és a la tercera qüestió, que és la que es 

refereix a la llengua de les llars. Així veim que hi ha alumnes que només escriuen 

mallorquí (17%), només català (64,36%) i n‟hi ha que escriuen les dues denominacions 

(5,94%). En aquest sentit, també hem trobat divergències en aquests alumnes a l‟hora de 

denominar la llengua àrab, que un ha escrit el dialecte chalha, i la llengua amazic o 
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berber. A través d‟aquesta qüestió de l‟enquesta hem pogut saber que la llengua que 

s‟empra més a les llars d‟aquests alumnes en primer ordre és la catalana (65,65%), que 

en total la trobam a un 90,09% de les llars d‟aquests alumnes, seguit per la castellana 

(13,13%), que en la suma de tots els ordres d‟ús la trobam a un 46,37% de les cases 

d‟aquests estudiants. A més, també ha estat aquesta qüestió la que ens ha permès saber 

que hi ha un percentatge molt elevat de monolingüisme a les llars d‟aquests alumnes 

(47,47%). És important destacar que un 87,23% d‟aquest monolingüisme és en llengua 

catalana. 

En aquest projecte també hem pogut conèixer les qualificacions del curs passat i 

de la segona avaluació d‟aquests alumnes de primer d‟ESO de les matèries lingüístiques 

obligatòries. Això ens ha permès analitzar el nivell d‟anglès que els alumnes d‟aquest 

curs tenen. Pel que fa a les notes de l‟any passat hem vist que el nombre de suspesos –

14% de Català i 28% de Castellà i Anglès– pot ser causa del nombre de repetidors, que 

són 26 els que repeteixen el curs estudiat, o de la confusió d‟alguns alumnes que en lloc 

d‟escriure els resultats acadèmics del curs passat hagin escrit els de la primera avaluació 

d‟enguany. Tanmateix, però, els percentatges d‟aprovats –86% de Català i 72% de 

Castellà i Anglès– d‟aquestes assignatures són millors que els obtinguts a la segona 

avaluació –74% de Català, 60% de Castellà i  65% d‟Anglès. Tant en un cas com en 

l‟altre l‟assignatura on el percentatge d‟aprovats és més elevat és a la de Català. A 

través de les preguntes de l‟enquesta en què se‟ls demana pel grau de dificultat que 

creuen tenir a l‟hora d‟entendre, parlar o escriure la llengua anglesa, aquests alumnes 

són molt optimistes i tendeixen a valorar-se a l‟alça, suposadament. A més, hem pogut 

comprovar que en la majoria dels casos les dades que ells ens donen no es corresponen 

amb les qualificacions obtingudes a la segona avaluació. Pel que fa a la comparació dels 

resultats referents a aquesta avaluació d‟aquests alumnes en relació amb la mitjana 

d‟aprovats de les tres matèries lingüístiques analitzades (66,33%) és menor que el que 

dóna la Conselleria d‟Educació, Cultura i Universitats respecte de la segona avaluació 

d‟aquest nivell educatiu que té en compte totes les assignatures de primer d‟ESO 

(73,56%). Quant a les dades que dóna la Consellaria d‟Educació, Cultura i Universitats 

del curs 2009-2010 referent a les qualificacions obtingudes pels alumnes de 2n d‟ESO 

pel que fa a les assignatures de Català i Castellà, el percentatge d‟aprovats de Català 

(70%) està per davall del que han obtingut els alumnes analitzats (74%). En canvi pel 

que fa a l‟assignatura de castellà, les dades d‟aprovats proporcionades per la Conselleria 
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referides al curs de segon d‟ESO (70%) són millors que els assolits pels alumnes de 

primer d‟ESO estudiats (60%). 

A més, els alumnes coincideixen amb les seves professores a l‟hora de dir quina 

habilitat lingüística els és més fàcil i quina els és més difícil. Així trobam un 77,23% 

dels alumnes que afirma saber llegir en anglès, que és l‟habilitat que tenen més facilitat 

per realitzar, i, per contra, veim que hi ha un 43,56% d‟aquests alumnes que manifesten 

que saben parlar en anglès, que és l‟habilitat més difícil per aquests estudiants.  

Sembla clar que el context social influeix sobre els processos d0integració dels 

nouvinguts; com més presència del català hi ha a l‟entorn més tendeixen a integrar-s‟hi 

en aquesta llengua. Així, l‟ús del català en espais públics  dels pobles analitzats 

(Porreres, Montuïri i Vilafranca), com ara la retolació comercial i municipal, i en les 

relacions interpersonals amb persones desconegudes, facilita que els nouvinguts 

identifiquin la pertinença lingüística d‟aquests municipis a la llengua catalana. Per això, 

la recent arribada de la immigració a aquests pobles, en general, aprèn el català per tal 

de formar part d‟aquests municipis. 

Per acabar vull dir que seria interessant que aquest treball es pogués ampliar per 

fer una comparació de tots els alumnes de primer d‟ESO, per zones (Pla, Llevant, 

Migjorn...) per observar si hi ha moltes divergències, pel que fa a les llengües que 

s‟usen a les llars i a la immigració, entre els territoris que estan més castellanitzats i els 

que no.  
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ANNEXOS 

ANNEX 1. QÜESTIONARI MODEL A DE L’ENQUESTA DELS ALUMNES (1r 

A i 1r B) 

Marca amb una X les teves respostes.  

P1. On vius? 

1.   Porreres   2.       Vilafranca     3.      Montuïri    4.     Altres opcions: ___________ 

P2. A la primera columna escriu totes les llengües que saps. Llavors, marca amb una X 

la casella corresponent. Per exemple, si saps parlar xinès però no l‟entens, ni el llegeixes 

ni tampoc l‟escrius, només has de posar la X a la casella de parlar. 

 Entendre Parlar Llegir Escriure  

1. Català     

2. Castellà     

3. Anglès      

4. Marroquí     

5. Alemany     

6. __________     

7.___________     

 

P3. Quina llengua uses habitualment a casa? Escriu-la. Si n‟uses més d‟una, escriu-les 

totes per ordre d‟ús.    

1. ____________ 2.   _____________   3.______________   4.______________ 

P4.Tens dificultats a l‟hora d‟entendre la llengua anglesa? Indica de l‟1 al 5 el grau de 

dificultat. 

      1: gens de dificultat   

       2: una mica de dificultat, però em defens 
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       3: em costa bastant 

       4: només entenc les paraules bàsiques 

       5: molta dificultat, no entenc res 

P5. I a l‟hora de parlar? Indica de l‟1 al 5 el grau de dificultat. 

      1: gens de dificultat   

      2: una mica de dificultat, però em defens 

      3: em costa bastant 

       4: només entenc les paraules bàsiques 

      5: molta dificultat, no entenc res 

P6. A l‟hora d‟escriure, creus que ets capaç de dir el mateix en català, castellà i anglès? 

       1: Sí, sé dir el mateix amb les tres llengües.   

       2: No, només amb el català i el castellà 

       3: No, només amb el català i l‟anglès   

       4: No, només amb el castellà i l‟anglès 

      5: No, només sé una llengua. En aquest cas, quina? ____________ 

P7.  Quina nota vares treure el curs passat de l‟assignatura de: 

1. Català _____ 

2. Castellà ____ 

3. Anglès _____ 

P8. I a la segona avaluació d‟enguany?: 

1. Català _____ 

2. Castellà ____ 

3. Anglès _____ 
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ANNEX 2. QÜESTIONARI MODEL B DE L’ENQUESTA DELS ALUMNES (1r 

C, 1R D i 1r E) 

Marca amb una X les teves respostes.  

P1.  On vius? 

1.    Porreres          2.       Vilafranca     3.      Montuïri      4.     Altres opcions: ________ 

P2. A la primera columna escriu totes les llengües que saps. Llavors, marca amb una X 

la casella corresponent. Per exemple, si saps parlar xinès però no l‟entens, ni el llegeixes 

ni tampoc l‟escrius, només has de posar la X a la casella de parlar. 

LLENGUA Entendre Parlar Llegir Escriure  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

P3. Quina llengua uses habitualment a casa? Escriu-la. Si n‟uses més d‟una, escriu-les 

totes per ordre d‟ús.    

1. _____________ 2.   _____________   3.______________   4.______________ 

P4. Tens dificultats a l‟hora d‟entendre la llengua anglesa? Indica de l‟1 al 5 el grau de 

dificultat. 

  1: gens de dificultat   

       2: una mica de dificultat, però em defens 

  3: em costa bastant 

       4: només entenc les paraules bàsiques 

  5: molta dificultat, no entenc res 

P5. I a l‟hora de parlar? Indica de l‟1 al 5 el grau de dificultat. 

  1: gens de dificultat   
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       2: una mica de dificultat, però em defens 

  3: em costa bastant 

       4: només entenc les paraules bàsiques 

  5: molta dificultat, no entenc res 

P6. A l‟hora d‟escriure, creus que ets capaç de dir el mateix en català, castellà i anglès? 

  1: Sí, sé dir el mateix amb les tres llengües.   

       2: No, només amb el català i el castellà 

  3: No, només amb el català i l‟anglès   

       4: No, només amb el castellà i l‟anglès 

  5: No, només sé una llengua. En aquest cas, quina? ____________ 

P7.  Quina nota vares treure el curs passat de l‟assignatura de: 

1. Català _____ 

2. Castellà ____ 

3. Anglès _____ 

P8. I a la segona avaluació d‟enguany?: 

1. Català _____ 

2. Castellà ____ 

3. Anglès _____ 
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ANNEX 3. QÜESTIONARI DE L’ENTREVISTA A LES PROFESSORES 

(adreçada a les dues professores d’anglès de 1r d’ESO) 

 A quants de cursos de 1r d‟ESO fas classe? 

 Com varen ser els resultats de la primera avaluació? I de la segona? 

 Creus  que els alumnes d‟aquest curs estan preparats per cursar assignatures d‟altres 

matèries en anglès? 

 Penses que tenen les mateixes dificultats per entendre, parlar, llegir o escriure la 

llengua anglesa? 

 Quina d‟aquestes habilitats lingüístiques els és més fàcil? Per què? 

 

 

 


